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সূফিপত্র 
 

 

ক্রম ফবষয় পৃষ্ঠা 
1.  ভূফমকা  
2.  হরজে তাৎপযয  
3.  কা‘বা ও হরজে ইফতহাস  
4.  হরজে ফনরদযশনা, গুরুত্ব ও পুেস্কাে  
5.  হজ সম্পরকয ভুল ধােণা ও শাফি  
6.  হরজে শতযাবলী ও যাে ওপে হজ ওয়াফজব  
7.  হরজে জনয ফনজরক প্রস্তুত করুন  
8.  হরজে পূবয প্রস্তুফত  
9.  ফকছু তথ্য মজরন োখুন  
10.  ফকছু মযাগারযারগে ফিকানা মজরন োখুন  
11.  বহুল বযবহৃত ফকছু আেফব ফশরখ ফনন  
12.  হরজে প্রকােরভদ  
13.  হরজ মযসব ফজফনসপত্র সরে ফনরবন  
14.  হরজে সময় মযসব পফেহাে কেরবন  
15.  হরজে মেরত্র ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
16.  হজ যাত্রাে পূরবয প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
17.  হরজে উরযযরশ ঘে মথ্রক মবে হওয়া  
18.  ঢাকা হজ কযাম্প  
19.  মবাফডযিং পাস ও ইফমরেশন  
20.  ঢাকা ফবমানবন্দে  
21.  ফবমারনে মভতরে  
22.  উমোহ  
23.  উমোহে গুরুত্ব ও তাৎপযয  
24.  উমোহে ফেয, ওয়াফজব ও সুন্নাত  
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25.  ইহোরমে মীকাত  
26.  ইহোরমে তাৎপযয   
27.  ইহোরমে পদ্ধফত  
28.  ইহোম ও তালফবয়াহে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
29.  ইহোম অবস্থায় অনুরমাফদত কাযযাবলী  
30.  ইহোরমে পে মযসব ফবষয় ফনফষদ্ধ  
31.  ইহোরমে ফবধান লঙ্ঘরনে কাফফাো  
32.  মজযা ফবমানবন্দে: ইফমরেশন ও লারগজ  
33.  মজযা ফবমানবন্দে: বািংলারদশ প্লাজা  
34.  মক্কায় মপৌঁছারনা ও আইফড সিংেহ  
35.  মক্কা আল মুকােেমা  
36.  মক্কা ও মসফজদুল হাোরমে ইফতহাস  
37.  তাওয়ারফে তাৎপযয  
38.  ফকছু গুরুত্বপূণয তথ্য ও ফিপস  
39.  মসফজদুল হাোরম প্ররবশ ও কা‘বা তাওয়াফ  
40.  মাকারম ইবোহীম ও যমযম কুপ  
41.  তাওয়ারফে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
42.  সাঈ‘ে তাৎপযয   
43.  সাঈ‘ে পদ্ধফত  
44.  কসে/হলক্ব  
45.  সাঈ‘ে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
46.  উমোরহে পে যা কেরত পারেন  
47.  হজ সফরে একাফধক উমোহ  
48.  মসফজদুল হাোম সম্পফকযত ফকছু তথ্য  
49.  মসফজদুল হাোরম প্রিফলত অফনয়ম, ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
50.  মক্কায় মকনা-কািা  
51.  মক্কায় দশযনীয় স্থান  
52.  হজ  
53.  হরজে ফেয (তামাতু্ত হজ)  
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54.  হরজে ওয়াফজব (তামাতু্ত হজ)   
55.  হরজে সুন্নাত (তামাতু্ত হজ)  
56.  ফেয, ওয়াফজব ও সুন্নাত ফবষরয় সরিতনতা  
57.  ফহজেী কযারলন্ডারে ফদবা-োফত্র ধােণা  
58.  ৮ ফযলহজ: তােফবয়াহ ফদবস  
59.  ফমনা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  
60.  ফমনায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
61.  ৯ ফযলহজ: আোফা ফদবস  
62.  আোফা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  
63.  আোফায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
64.  ১০ ফযলহজ: মুযদাফলফাে োত  
65.  মুযদাফলফা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  
66.  মুযদাফলফায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
67.  ১০ ফযলহজ: বড় জামোয় কিংকে ফনরেপ কো  
68. জামোত সম্পফকযত ফকছু তথ্য  
69.  কিংকে ফনরেরপে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
70.  ১০ ফযলহজ: হাদী কো  
71.  ১০ ফযলহজ: কসে/হলক্ব কো  
72.  হাদী ও কসে/হলক্ব কোে মেরত্র ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
73.  ১০ ফযলহজ: তাওয়াফুল ইফাদাহ ও সাঈ‘ কো  
74.  ১০ ফযলহজ: কারজে ধাোবাফহকতা ভে  
75.  ১১ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  
76.  ১২ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  
77.  ১৩ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  
78.  তাওয়াফুল ফবদা/ফবদায় তাওয়াফ কো  
79.  যাো ফক্বোন হজ কেরবন  
80.  যাো ইফোদ হজ কেরবন  
81.  হরজে পে যা কেরত পারেন  
82.  মদীনাে উরযরশয মক্কা তযাগ  
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83.  আল মদীনা আল মুনাওয়াো  
84.  মদীনা ও মসফজরদ নববীে ইফতহাস  
85.  মসফজরদ নববী দশযন  
86. মদীনা ও মসফজরদ নববী সম্পফকযত তথ্য  
87.  মসফজরদ নববী দশযরনে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

88.  মদীনায় মকনা-কািা ও মদীনায় দশযনীয় স্থান  
89.  এবাে মফোে পালা  
90.  হরজে পে যা কেরবন ও ভারলা আলামত  
91.  কুেআন ও হাদীরস বফণযত মদা‘আ  
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ভূফমকা 
 

ফবসফমল্লাফহে েহমাফনে োফহম 

 অনুরপ্রেণা ও পিভূফম  

 যাবতীয় প্রশিংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাে। অসিংখয সালাত ও সালাম 

তাাঁে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে নাফযল মহাক। 

আফম সােয ফদফি, আল্লাহ ছাড়া সফতযকাে মকারনা মা‘বুদ মনই এবিং আফম 

সােয ফদফি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম তাাঁে মপ্রফেত বান্দা ও 

োসূল। আল্লাহ তা‘আলাে একমাত্র মরনানীত দীন ‘ইসলাম’ এবিং তাাঁে 

দীরনে অনুসােীরদে আদশয পফেিয় ‘মুসফলম’। 

 একফি হজ প্রফশেণ উপস্থাপনা (রপ্ররজরেশন) ততফে কো ফছল আমাে মূল 

লেয। ইিা ফছল ফবফভন্ন হজ প্রফশেরণ তা উপস্থাপন কেরবা। আলহামদু 

ফলল্লাহ! মবশ ফকছু হজ প্রফশেরণ এ উপস্থাপনাফি প্রদশযন কেরত সেম 

হরয়ফছ। ফকন্তু পেবতযীরত এফিরক বইরয় রূপ মদওয়ািা আমাে মরতা 

একজন নবীণ মলখরকে জনয ফছল একফি বড় িযারলঞ্জ। আলহামদুফলল্লাহ! 

আল্লাহে ইিা ও সাহারযয হজযাত্রীরদে ফশো ও মসবাে উরযরশয দীঘয 

১১মাস পফেশ্ররমে পে ২০১৩ ইিং সারল এ হজ ফনরদযফশকাে প্রথ্ম সিংস্কেণ 

মবে কেরত সেম হরয়ফছলাম। এেপে ফকছু পফেবধযন ও পফেমাজযন করে 

ফিতীয় ও পেবতযীরত তৃতীয় সিংস্কেণ মবে কেরত সরিষ্ট হই, যাে ফল এ 

বইফি। 

 আফম হজ কোে সময় একফি পফেপূণয, সমসামফয়ক ও সহীহ হজ গাইরডে 

প্ররয়াজনীয়তা অনুভব করেফছলাম, মসই অনুভব মথ্রকই এ বই মলখা। 

আফম যখন বুঝরত পােলাম, হজযাত্রীো সাধােণত দুই একিা বই পরড় 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  6  

অথ্বা মানুরষে মুরখে কথ্া শুরন হজ সম্পরকয জানাে মিষ্টা করেন; ফকন্তু 

এে মরধয মকানফি সফিক আে মকানফি ভুল মসিা যািাই করেন না! মকউ 

মকউ আবাে শুদ্ধতা যািাই কোে কথ্া মাথ্ারতই আরনন না! এ উপলফি 

মথ্রকই আফম স্ব-প্ররণাফদত হরয় এ হজ গাইড মলখাে কাজ শুরু কফে। 

 আমাে লেয ফছল ইসলামী শেী‘আহ্ নীফতমালা যথ্াযথ্ভারব অনুসেণ করে 

একফি ফনভযেরযাগয ও সহীহ গাইড ততফে কো। মস লেযরক সামরন মেরখই 

এ ফনরদযফশকায় আফম সফিক ও ফবশুদ্ধ তথ্যসূত্র/রেফারেন্স বযবহাে কেরত 

মিষ্টা করেফছ এবিং সুপফেফিত ও সুফবজ্ঞ আরলমগরণে িাো পযযরবেণ ও 

পফেমাজযন কফেরয়ফছ। একফি কািারমাগত উপারয় ও ধাোবাফহকভারব এ 

গাইড ততফে কোে মিষ্টা করেফছ এবিং এে ফবষয়বস্তুরক সহজ ও 

সিংফেপ্তভারব উপস্থাপন করেফছ। বুরলি পরয়ে ও পযযাপ্ত ছফব বযবহাে 

কেরত মিষ্টা করেফছ। গতানুগফতক বইরয়ে ভাষা পফেহাে করে গরেে মরতা 

ভাষা বযবহাে কেরত সরিষ্ট হরয়ফছ মযন সকল মশ্রণীে পািরকে জনয তা 

সহজরবাধয হয়। বািংলারদরশে হজ মপ্রোপি ফবরবিনা করে আফম এ গাইড 

বা ফনরদযফশকা ততফে করেফছ। তরব হরজে ফকছু বযবস্থাপনা ও প্রফক্রয়া 

বছোরে পফেবতযন হরত পারে। মসরেরত্র আফম নতুন তথ্য সম্বফলত নতুন 

সিংস্কেণ মদওয়াে মিষ্টা কেব ইনশাআল্লাহ। 

 বইফিরত হরজে ফনয়ম-কানুনসহ হরজে পূবযপ্রস্তুফত, হজ যাত্রাে ফববেণ, 

হাোমাইরনে পাফেপাফবযক ফববেণ, মক্কা ও মদীনাে দশযনীয় স্থান এবিং হজ 

ও উমোহরত সম্পাফদত ভুল ত্রুফি ও ফবদ‘আত ফবষয়গুরলা যতিুকু সম্ভব 

আরলািনা কেরত মিষ্টা করেফছ। গাইরড আরলািয মকারনা ফবষয় আপনাে 

জনয বযফতক্রম হরত পারে, এফি সমূ্পণয পফেফস্থফত-মপ্রোপরিে ওপে ফনভযে 

করে। 
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 মানুষ ভুল-ত্রুফিে উরবয নয়। এ বইরয়ে ময মকারনা প্রমাদ কুেআন ও 

সহীহ হাদীরসে আরলারক উপস্থাপন কেরল মস মতামত আফম গুরুরত্বে 

সারথ্ েহণ কেরবা ইনশাআল্লাহ। যাো আমারক এ গাইড মলখাে জনয 

অনুরপ্রেণা যুফগরয়রছন, সাফবযক সহরযাফগতা করেরছন, পফেমাজযরন অবদান 

মেরখরছন সরবযাপফে যাো অথ্যানুদান ফদরয় প্রকাশনায় সহরযাফগতা করেরছন 

তারদে প্রফত আমাে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কেফছ, ফবরশষতঃ আমাে পফেবারেে 

প্রফত। মহ দয়াময় আল্লাহ! আপফন তাাঁরদে সকলরক উত্তম প্রফতদান দান 

করুন! 

 মহ আল্লাহ! আপফন এ েুদ্র প্ররিষ্টারক কবুল করুন এবিং এফি প্রিাে 

প্রসারেে জনয আমারক সাহাযয করুন। অনাকািংফেত মুদ্রণ প্রমারদে জনয 

আমারক েমা করুন এবিং সুনাম অজযন, গবয ও ফেয়া (রলাক মদখারনা) 

মথ্রক ফহফাযত করুন। ফনশ্চয় আপফন আমাে মরনে উরযশয জারনন, 

আপফন সবযজ্ঞ, পেম করুণাময় ও েমাশীল। আমীন! ইয়া েব্বাল 

আলামীন। 
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 উরযশয, দৃফষ্টভফে ও প্রতযাশা  

 বািংলারদশ মথ্রক সেকাফে অথ্বা মবসেকােীভারব যাো হরজ যারবন তাো 

এ গাইরড তারদে প্ররয়াজনীয় যাবতীয় তথ্যাফদ সিংফেপ্তাকারে পারবন। 

 হজ ইসলারমে সরবযাৎকৃষ্ট ইবাদাতগুরলাে অনযতম। মকারনা ইবাদত 

কবুরলে জনয ৩ফি শতয পূেণ প্ররযাজয –  

 (১) আল ঈমান: ঈমারনে সকল ফবষরয়ে ওপে সফিক ফববাস (সহীহ 

আকীদা) স্থাপন কো। 

 (২) আল ইখলাস: ফনয়ত ও ইবাদত একমাত্র একফনষ্ঠভারব আল্লাহে সন্তুফষ্ট 

ও আনুগরতযে জনয কো।  

 (৩) ইফত্তবাউস সুন্নাহ: োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত 

ময শেী‘আত ফনরয় এরসরছন তাে অনুসেরণে মাধযরম কো। 

 বতযমারন আমারদে মদরশ ফবফভন্ন মাযহাব, দল ও মরতে অনুসােীো হজ 

পালরনে মেরত্র ফকছু ফভন্ন ফভন্ন পদ্ধফত অবলম্বন কেরলও হরজে মমৌফলক 

ফবফধ-ফবধান প্রায় সকরলেই এক। 

 এরদে মরধয মক সফিক আে মক সফিক নয় মসফি ফনরুপণ কো আমাে 

উরযশয নয়। কুেআন ও সহীহ হাদীরসে তথ্যসূত্র ফদরয় আফম এমন একিা 

পন্থা মদফখরয় ফদরত মিষ্টা কেরবা ময উপারয় স্বয়িং োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম হজ করেরছন এবিং তাাঁে সাহাবীগণ হজ পালন করেরছন। 

দীরনে জ্ঞান ফশো কো সকরলে ওপে ফেয। তাই আফম আমাে বইফি 

পড়াে অনুরোধ কেরবা এবিং পাশাপাফশ অনয মলখরকে আরো বই পড়াে 

পোমশয ফদব। এেপে আপনাে ফনজস্ব জ্ঞান-বুফদ্ধ ও ফবিেণতা ফদরয় যািাই 

বাছাই করে মযফি সফিক মরন হরব আপফন মসফিরক অনুসেণ করুন। কারো 

জ্ঞারনে ওপে ফনভযে না করে আপফন ফনরজ জ্ঞান অজযন করুন এবিং 
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তােপে আমল করুন। যতই অফভজ্ঞতা সম্পন্ন মলারকে সারথ্ আপফন হরজ 

যান না মকন মকউ আপনারক ত্রুফিহীন হজ কোে বা মাকবূল হরজে 

ফনশ্চয়তা ফদরব না। তাই ফনজ হজ ফনজ জ্ঞারনে ফভফত্তরত করুন এবিং ফনরজ 

আল্লাহে কারছ দায়বদ্ধ থ্াকুন। 

 আমাে প্রতযাশা -বািংলারদরশে ধময মন্ত্রণালয়, বািংলারদশ ইসলাফমক 

ফাউরন্ডশন ও ফবফভন্ন হজ এরজফন্সগুরলা তারদে হজ প্রফশেণ গাইড 

ফহরসরব এ গাইডফি বযবহাে কেরবন। 

মুহাম্মাদ মমাশফফকুে েহমান 
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 হরজে তাৎপযয  

 হজ ইসলারমে অনযতম গুরুত্বপূণয একফি বুফনয়াফদ িম্ভ। 

 হজ শরেে আফভধাফনক অথ্য; সিংকে কো বা ইিা কো। 

 আল্লাহে ফনরদযশ মমরন ও তাাঁে সন্তুফষ্টে জনয মসৌফদ আেরবে ফনফদযষ্ট ফকছু 

স্থারন ফনফদযষ্ট সমরয় সফে কো এবিং ইসলামী শেী‘আহ অনুসারে ফনফদযষ্ট 

ফকছু কমযকাণ্ড সম্পাদন কোে নামই হজ। 

 মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ১০ম ফহজেীরত একবাে স্বপফেবারে 

হজ পালন করেন। 

 ৯ম বা ১০ম ফহজেীরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে মাধযরম 

হজরক ফেয কো হয়। 

 হজ সম্পন্ন কেরত ফজলহরজে ৮ মথ্রক ১৩ তাফেরখ মরধয আেরবে মক্কা, 

ফমনা, আোফা ও মুযদাফলফায় ফনফদযষ্ট ফকছু কমযকাণ্ড সম্পাদন কেরত হয়। 

 হজ সম্পাদরনে অনযতম একফি অিংশ হরলা ৯ ফযলহজ আোফা ময়দারন 

অবস্থান কো। এ আোফা ময়দান হাশরেে ময়দারনে কথ্া স্মেণ কফেরয় 

মদয় মযখারন সমে মানবজাফত একফত্রত হরব সুফবিৃত এক ময়দারন। 

 হাদীরস হজযাত্রীরদে আল্লাহে মমহমান ফহসারব আখযাফয়ত কো হরয়রছ। 

 কুেআন মাজীরদ সূো আল-হাজ (২২ নিং সূো) নারম একফি সূো েরয়রছ, 

মযখারন হরজে গুরুত্ব ও তাৎপযয আরলাফিত হরয়রছ। 

 নােীরদে জনয হজ হরলা ফজহারদে সমতুলয। আে এফি জান্নাত লারভে 

একফি অবলম্বনস্বরূপ। 

 হজ একজন মুসফলরমে মারঝ শাফে ও শুফদ্ধ আনয়ন করে এবিং অতীরতে 

সকল পাপ মমািন করে মদয়। 
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 হজ সফরে ইহোরমে (কাফন) কাপড় পরে পফেবাে ও আত্মীয়-স্বজন মছরড় 

পেকারলে পরথ্ েওয়ানা হওয়ারক স্মেণ কফেরয় মদয়। 

 হরজে সফরে আল্লাহে ফবফধ-ফনরষধ মমরন িলা স্পষ্ট ইফেত বহন করে ময 

মুফমরনে জীবন লাগামহীন নয়। মুফমরনে জীবন আল্লাহে েফশরত বাাঁধা। 

 হরজে সফরে পারথ্য় সরে মনওয়া আরখোরতে সফরে পারথ্য় সরে 

মনওয়াে কথ্া স্মেণ কফেরয় মদয়। 

 হজ মুসফলম উম্মাহরক আল্লাহে স্বারথ্য ঐকযবদ্ধ ও শফিশালী মহাজাফতরত 

পফেণত হরত উিুদ্ধ করে। 

 এখন বািংলারদশ মথ্রক হজ সফে সম্পাদন কেরত ১৫-৪০ ফদন সময় 

লারগ। 

 বতযমারন সমে পৃফথ্বী মথ্রক প্রফত বছে প্রায় ২৫-৩০ লোফধক মুসফলম 

হজ পালন করেন। 

 

প্রািীন মক্কা নগেী -আনুমাফনক ১৮৩১ইিং সারলে দূলযভ ছফব 
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মক্কা শহে -২০১৪ইিং সারলে ছফব 

 

মসফজদুল হাোম সম্প্রসােণ প্রকে (২০১৭-১৮ইিং) ছফব 
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 কা‘বা ও হরজে ইফতহাস  

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন: 
َلََّّإِن َّ﴿ و 

َ
ِيَّلِلن اِسََُّّوِضعََََّّبۡيت ََّّأ ةَََّّلََّل   [  ٦٩: عمران ال] ﴾٩٦َّل ِۡلَعَٰلَِميََََّّوُهٗدىَُّمَباَرٗكََّّبَِبك 

‘‘ফনশ্চয় মানবজাফতে জনয সবযপ্রথ্ম ময ইবাদত গৃহফি (কা‘বা) ফনফমযত হয় 

মসফি বাক্কায় (মক্কায়) অবফস্থত। এরক কলযাণ ও বেকতময় কো হরয়রছ 

এবিং সৃফষ্টকুরলে জনয পথ্প্রদশযক কো হরয়রছ’’। [সূো-আরল ইমোন, 

আয়াত: ৯৬] 

 বায়তুল্লাহ বা আল্লাহে ঘে বা কা‘বারক বাইতুল আতীকও বলা হয়। কােণ, 

আল্লাহ এ ঘেরক কারফে শাসকরদে মথ্রক স্বাধীন করেরছন। অথ্বা 

আতীক অথ্য প্রািীন। কােণ এ ঘেফি সবয প্রািীন ইবাদত ঘে। আশ্চরযযে 

ফবষয় হরলা -এ ঘরেে স্থানফি পৃফথ্বীে মভৌগফলক মানফিরত্রে মকরে 

অবফস্থত। 

 কা‘বা ঘে ফনমযাণ ও সিংস্কাে হরয়রছ একাফধকবাে। কােও কােও মরত 

পাাঁিবাে: (১) ফফফেশতা কতৃযক (২) আদম আলাইফহস সালাম কতৃযক  (৩) 

ইবোহীম আলাইফহস সালাম কতৃযক (৪) জারহলী যুরগ কুোইশ সম্প্রদায় 

কতৃযক (৫) ইবন যুবারয়ে কতৃযক। তরব ফবশুদ্ধ মরত ইবোহীম আলাইফহস 

সালাম সবযপ্রথ্ম কা‘বা ঘে ফনমযাণ করেন।  

 আল্লাহ তা‘আলা কুেআনুল কােীরম বরলন,  
َََُّّجَعَلَّ﴿  [  ٦٩: دةاملائ] ﴾ل ِلن اِسََّّقَِيَٰٗماَّٱۡۡلََرامَََّّٱۡۡلَۡيَتََّّٱۡلَكۡعَبةَََّّٱّلل 

‘‘আল্লাহ কা‘বারক সম্মাফনত ঘে করেরছন, মানুরষে স্থীফতশীলতাে কােণ 

করেরছন’’। [সূো আল-মারয়দা, আয়াত: ৯৭] 

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
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َِٰهََّّإَِلىََّّوََعِهۡدنَا َّ﴿ نَِّإَوۡسَمَٰعِيَلََّّمََّإِبَۡر
َ
َِراَّأ ا ئِفِيَََّّبَۡيِتََََّّطه  عَََِّّوٱۡلَعَِٰكفِيَََّّلِلط  ك  ُجودَََِّّوٱلرُّ  ﴾ٱلسُّ

 [٥٢١: ابلقرة]

‘‘এবিং আমো ইবোহীম ও ইসমা‘ঈল-মক আরদশ ফদরয়ফছলাম মযন তাো 

আমাে ঘেরক তাওয়াফকােীরদে, ই‘ফতকাফকােীরদে, রুকু ও 

সাজদাহকােীরদে জনয পফবত্র করে োরখ’’। [সূো আল-বাকাো, আয়াত: 

১২৫] 

 কা‘বা ও হরজে ইফতহারস েরয়রছ ইবোহীম আলাইফহস সালারমে মহৎ 

ইসলামী আখযান। আল্লাহ তা‘আলা ইবোহীম আলাইফহস সালামরক তাে স্ত্রী 

হারজে ও পুত্র ইসমা‘ঈল আলাইফহস সালামরক মরুময়, পাথু্রে ও জনশূনয 

মক্কা উপতযকায় মেরখ আসাে ফনরদযশ মদন -এিা ফছল আল্লাহে পে মথ্রক 

পেীোস্বরূপ। 

 প্রিণ্ড পাফনে ফপপাসায় ইসমা‘ঈল আলাইফহস সালারমে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, 

তাাঁে মা ‘হারজে’ পাফনে সন্ধারন সাফা ও মােওয়া পাহারড়ে মারঝ ৭ বাে 

ছুিাছুফি করেন। অতঃপে  ফজবেীল আলাইফহস সালাম এরস ফশশু 

ইসমাঈরলে জনয সৃফষ্ট কেরলন সুরপয় পাফনে কূপ -যমযম। আল্লাহে 

ফনরদযরশ ইবোহীম ও ইসমা‘ঈল আলাইফহস সালাম দু’জরন যমযম কূরপে 

পারশ ইবাদরতে লরে কা‘বাে পুণঃফনমযাণ কাজ শুরু কেরলন। 

 আল্লাহ তা‘আলা ইবোহীম আলাইফহস সালারমে আনুগতয মদখাে জনয 

আরেকফি পেীো ফনরলন। ফতফন ইবোহীম আলাইফহসরক সালাম স্বরে 

মদখারলন ময, ফতফন তাে পুত্ররক কুেবাফন কেরছন। আে এ স্বোনুসারে 

ইবোহীম আলাইফহস সালাম যখন বািরব তাে পুত্ররক জবাই কেরত উদযত 

হরলন তখন আল্লাহ তাে প্রফত সন্তুষ্ট হরয় মগরলন এবিং ইবোহীরমে পুরত্রে 

স্থরল একফি পশু কুেবাফন কফেরয় ফদরলন। মসই মথ্রক হরজে সারথ্ সারথ্ 
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িরল আসরছ এ ফনয়ম, মুসফলম ফবরব যা ঈদুল আযহা (কুেবানী ঈদ বা 

বকো ঈদ) নারম পফেফিত। 

 ইসমা‘ঈল আলাইফহস সালারমে মৃতুযে পে পফবত্র কা‘বা ফবফভন্ন জাফত-

উপজাফতে দখরল িরল আরস এবিং তাো এরক মুফতয পূজাে জনয বযবহাে 

কেরত থ্ারক এবিং এ সমরয় উপতযকা এলাকায় মমৌসুমী বনযাে কবরল 

পরড় কা‘বা ভেুে হরয় পরড়। 

অতঃপে ৬৩০ খৃষ্টারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে মনতৃরত্ব 

মুসফলমগণ কা‘বাে মূফতযগুরলা মভরে মফরলন এবিং কা‘বারক পুনোয় 

আল্লাহে নারম উৎসগয করেন। 

 কুোইশো যখন কা‘বা পুণঃফনমযাণ করেন, তখন জান্নাত মথ্রক আসা পাথ্ে 

‘হাজারে আসওয়াদ’মক কা‘বাে এক মকারণ স্থাপন কো হয় মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে মাধযরম। কা‘বাে এক পারবয একফি স্থান 

েরয়রছ যাে নাম ‘মাকারম ইবোহীম’; এখারন দাাঁফড়রয়  ইবোহীম আলাইফহস 

সালাম কা‘বাে ফনমযাণ কাজ পযযরবেণ কেরতন, এখারন একফি পাথ্রে তাাঁে 

পদছাপ েরয়রছ। কা‘বা ঘরেে উত্তে ফদরক কা‘বা সিংলগ্ন অধয-বৃত্তাকাে 

একফি উিু মদওয়াল আরছ যা কা‘বা ঘরেেই অিংশ যাে নাম ‘হাফতম’ বা 

ফহজে। হাজরে আসওয়াদ ও কা‘বা ঘরেে দেজাে মারঝে স্থানরক 

‘মুলতাযাম’ বলা হয়। কা‘বা ঘেরক বৃফষ্ট ও ধুলাবালীে মথ্রক েোে জনয 

একফি িাদে িাো আবৃত করে োখা হয় যা ‘ফগলাফ’ নারম পফেফিত। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ও তাে অনুসােীো মযসব পরথ্ ঘুরে 

হজ পালন করেরছন এে মরধয েরয়রছ; কা‘বা তাওয়াফ কো, সাফা ও 

মােওয়া পবযরতে মরধয সা‘ঈ কো, ফমনায় অবস্থান কো ও আোফায় উকুফ 

কো এবিং মুযদাফলফায় োফত্রযাপন কো, জামাোরত কিংকে ফনরেপ কো 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  17  

এবিং ইবোহীম আলাইফহস সালারমে তযারগে সৃ্মফতিােণ ও আল্লাহে 

স্মেণরক বুলন্দ কোে জনয পশু যরবহ কো। 

 একফি ফবষয় স্পষ্ট কো দেকাে; আল্লাহ তা‘আলা কা‘বাে ফভতরে অবস্থান 

করেন না বা আমো মুসফলমো কা‘বাে উপাসনা কফে না বা কা‘বা মথ্রক 

মকারনা বেকত হাফসল কো যায় না। কা‘বা হরি ‘ফকবলা’ - যা 

মুসফলমরদে জনয ফদক ফনণযায়ক ও ঐরক্কে লেয। আমো মুসফলমো 

সফম্মফলতভারব কা‘বাে ফদরক মুখ করে আল্লাহে উরযরশয প্রাথ্যনা কফে।  

 কা‘বাে তদঘযয-প্রস্থ ও উচ্চতা: 

উচ্চতা মুলতারযরমে 

ফদরক তদঘযয 

হাফতরমে 

ফদরক তদঘযয 

রুকরন 

ইরয়মাফন ও 

হাফতরমে মারঝ 

তদঘযয 

হাজরে আসওয়াদ 

ও রুকরন 

ইরয়মাফন মারঝ 

তদঘযয 

১৪ ফম. ১২.৮৪ফম. ১১.২৮ফম. ১২.১১ফম. ১১.৫২ফম. 
 

 কা‘বা ও মক্কাে ইফতহাস ফবিাফেত জানরত ‘পফবত্র মক্কাে ইফতহাস: শাইখ 

ছফীউে েহমান মমাবােকপুেী’ বইফি পড়ুন। 
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 হরজে ফনরদযশনা, গুরুত্ব ও পুেস্কাে  

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
ذ ِن﴿

َ
تُوكَََّّبِٱۡۡلَج ََِّّٱنل اِسََِّّفَََّّوأ

ۡ
َََّّٰرَِجاٗلََّّيَأ تِيََََّّضاِمر ََُّّك َََِّّوََعَ

ۡ
ََُّّك ََِِّّمنَّيَأ  ﴾٢٧ََّعِميق ََّّفَج  

 [  ٢٩: احلج]

‘‘এবিং মানরষে মারঝ হরজে কথ্া মঘাষণা করে দাও; তাো পারয় মহাঁরি ও 

শীণয উরিে ফপরি করে মতামাে কারছ আসরব, তাো দুে-দুোরেে পথ্ 

অফতক্রম করে আসরব (হজ এে উরযরশয)’’। [সুো আল-হাজ, আয়াত: ২৭] 

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
َقامَََُّّبي َِنَٰت َََّّءاَيَُٰت ََّّفِيهَِّ﴿ َٰهِيَم ََّّم  َََِّّءاِمٗنا ََََّّكنََََّّدَخلَُهۥََّوَمنَّإِبَۡر َََّّوّلِل  َّٱۡۡلَۡيِتََِّّحجََُّّّٱنل اِسََََّّعَ
َََّّفَإِن َََّّكَفرََََّّوَمنََّسبِيٗلاََّّإََِلۡهََِّّٱۡسَتَطاعََََّّمنَِّ  [  ٦٩: عمران ال] ﴾٩٧َّٱۡلَعَٰلَِميََََّّعنَََِّّغِنيََّّٱّلل 

‘‘আে এরত েরয়রছ স্পষ্ট ফনদশযনসমূহ, ময মাকারম ইবোহীরম প্ররবশ 

কেরব মস ফনোপত্তা লাভ কেরব। আে যাে সামথ্যয েরয়রছ (শােীফেক ও 

আফথ্যক) তাে এ কা‘বায় এরস হজ কো আল্লাহে পে মথ্রক ফেয বা 

অবশয কতযবয, আে যফদ মকউ এ ফবধান (হজ) মক অস্বীকাে করে তরব; 

(তাে মজরন োখা উফিত) আল্লাহ সৃফষ্টকুরলে কারো মুখারপেী নন’’। [সূো 

আরল ইমোন, আয়াত: ৯৭] 

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
َفاَّإِن َّ﴿ ئِرََِِّّمنََّوٱلَۡمۡرَوةَََّّٱلص 

ِ َََّّشَعا  وََِّّٱۡۡلَۡيَتَََّّحج َََّّفَمنََّّۡٱّلل 
َ
نََّعلَۡيهَُِّجَناحَََّّفََلََّّٱۡعَتَمرَََّّأ

َ
َّأ

و َفَّ اَََّّيط  عََََّّوَمنَّبِِهَما اََّتَطو  َََّّفَإِن َََّّخۡۡيٗ  [  ٥١١: ابلقرة] ﴾١٥٨ََّعلِيم َََّّشاكِر ََّّٱّلل 

‘‘ফনশ্চয় সাফা ও মােওয়া আল্লাহে ফনদশযনসমূরহে অেযগত। ময বযফি (এ 

গৃরহ) হজ ও উমোহ করে তাে জরনয এ উভয় পাহারড়ে মারঝ প্রদফেণ 

কো মদাষণীয় নয় এবিং মকারনা বযফি ফনষ্ঠাে সারথ্ মস্বিায় সৎকময কেরল 

আল্লাহ কৃতজ্ঞতাপোয়ণ ও সবযজ্ঞাত’’। [সূো আল-বাকাো, আয়াত: ১৫৮] 
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 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
وا َّ﴿ تِمُّ

َ
ِاَََّّوٱۡلُعۡمَرةَََّّٱۡۡلَج َََّّوأ  [  ٥٦٩: ابلقرة] ﴾ّلِل 

‘‘এবিং মতামো আল্লাহে জনয হজ ও উমোহ পালন কে’’। সূো আল-

বাকাো:আয়াত: ১৯৬] 

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
ُدوا َّ﴿ ادَََِّّخۡۡيَََّّفَإِن َََّّوتََزو  ِلَََّّوٱت ُقونََِّّٱتل ۡقَوىَٰ ََّّٱلز  و 

ُ
أ ۡلَبَٰبَََِّّيى

َ
 [  ٥٦٩: ابلقرة] ﴾ٱۡۡل

‘‘আে মতামো পারথ্য় সঞ্চয় করে নাও (হজ যাত্রাে জনয), বস্তুতঃ 

সরবযাৎকৃষ্ট পারথ্য় হরি তাকওয়া (আল্লাহভীফত) এবিং মহ জ্ঞানীো, মতামো 

আমােই তাকওয়া অবলম্বন কে’’। [সূো আল-বাকাো, আয়াত: ১৯৭] 

 ফবদায় হরজ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘মহ জনগণ! 

মতামো আমাে কাছ মথ্রক হরজে ফনয়ম-কানুন ফশরখ নাও’’।1
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ময বযফি হরজে সিংকে 

করে, মস মযন দ্রুত মসিা সম্পাদন করে’’।2
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘হজ একবাে, ময 

বযফি একাফধকবাে কেরব তা (তাে জনয) নফল হরব’’।3
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ফতনফি দল আল্লাহে 

মমহমান; আল্লাহে পরথ্ ফজহাদকােী, হজকােী ও উমোহ পালনকােী’’।4
 

 এক হাদীরস এরসরছ, ‘‘উত্তম আমল কী -এ মরময োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লামরক ফজজ্ঞসা কো হরলা। উত্তরে ফতফন বলরলন, ‘‘আল্লাহ ও তাাঁে 

                                                           
1 সহীহ মুসফলম, নাসাঈ, আবু দাউদ 
2 আবু দাউদ; ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫২৩ 
3 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৭২১ 
4 নাসাঈ, ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫৩৭ 
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োসূরলে প্রফত ঈমান। বলা হরলা, ‘‘তােপে কী?’’, ফতফন বলরলন, আল্লাহ 

পরথ্ ফজহাদ। বলা হরলা, তােপে মকানফি? ফতফন বলরলন, মাবরুে হজ।5
 

 বুোইদাহ োফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথ্রক বফণযত, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘হজ পালরন অথ্য বযয় কো আল্লাহে পরথ্ বযয় কোে 

সমতুলয। এক ফদেহাম বযয় কেরল তারক সাতশত পযযে বৃফদ্ধ কো হয়’’।6
 

 আেুল্লাহ ইবন মাসউদ ও জাফবে োফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথ্রক বফণযত, োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘আগুন মযভারব স্বণয, মেৌপয ও 

মলাহা মথ্রক খাাঁদ দূে করে, মতমফন যফদ মতামো মতামারদে দাফেদ্রতা ও 

পাপ মমািন কেরত িাও তাহরল মতামো পে পে হজ ও উমোহ পালন 

কে’’।7
 

 আবু হুোয়োহ োফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথ্রক বফণযত, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘যফদ মকউ হজ, উমোহ পালন অথ্বা ফজহারদে জনয 

যাত্রা করে এবিং পফথ্মরধয যফদ তাে মৃতুয হয় তাহরল আল্লাহ এে জনয 

তারক পূণয প্রফতদান ফদরয় মদরবন’’।8
 

 একদা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক প্রশ্ন করে আরয়শা 

বলরলন, ‘‘ইয়া োসূলুল্লাহ! আমো ফক আপনারদে সারথ্ ফজহাদ ও অফভযারন 

যাব না? ফতফন বলরলন, মতামারদে জনয উত্তম ফজহাদ হরলা হজ (তথ্া 

মাবরুে হজ)’’।9
 

                                                           
5 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৪২২ 
6 আহমদ, বায়হাকী 
7 ফতেফমযী, নাসাঈ 
8 ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫৩৯; মুসনারদ আবী ইয়া‘লা, হাদীস নিং ৯১৬ (আল-মাকসাদুল 

‘আলী); সহীহ আত-তােগীব আত-তােহীব, হাদীস নিং ১২৬৭।  
9 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৬১ 
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 হাদীরস আেও এরসরছ, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, 

‘‘কারো ইসলাম েহণ পূবযকৃত সকল পাপরক মুরছ মদয়। ফহজেত তাে 

পূরবযে সকল গুনাহ মুরছ মদয়, ও হজ তাে পূরবযে সকল পাপ মুরছ 

মদয়’’।10
 

 আবু হুোয়োহ োফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথ্রক বফণযত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ময বযফি শুধুমাত্র আল্লাহে সন্তুফষ্টে জনয 

হজ পালন কেল এবিং ফনরজরক গফহযত পাপ কাজ ও সকল ধেরনে পাপ 

কথ্া মথ্রক ফবেত োখল তাহরল মস হজ মথ্রক এমন ফনষ্পাপ ও ফনষ্কলঙ্ক 

হরয় ফফরে আসরব মযমন মস তাে জরেে সময় ফছল’’।11
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘মাবরুে হরজে (কবুল 

হরজে) পুেষ্কাে বা প্রফতদান জান্নাত বযতীত আে ফকছুই নয়’’।12
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৭৩ 
11 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৪২৪ 
12 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৭৭৩/১৬৫০ 
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 হজ সম্পরকয ভুল ধােণা ও শাফি  

 অরনক সাধােণ মানুষই সামথ্যয হওয়াে পেও মরন করেন -মকন কম বয়রস 

হজ কেরবা? হজ কেরল মতা আমারক হজ ধরে োখরত হরব! পূণযােভারব 

ইসলাম অনুসেণ না কো পযযে মতা হরজ যাওয়া ফিক হরব না! হজ কেরল 

মতা আে ফিফভ, গান-বাজনা মদখা যারব না! সহজ পন্থায় (অববধ) অথ্য 

উপাজযন কেরত পােব না! হজ কোে পে যফদ আফম খাোপ কারজ ফলপ্ত 

হই তাহরল মলারকই বা কী বলরব!.. সুতোিং এখন জীবনরক উপরভাগ কফে, 

আে ফকছু িাকা পয়সা উপাজযন করে মনই। আে তােপে বৃদ্ধ বয়রস যখন 

মকারনা ফকছু কোে থ্াকরব না তখন ফগরয় হজ করে আসব!! তখন আল্লাহ 

অবশযই আমাে অতীরতে সকল পাপ মাফ করে মদরবন এবিং আফম ইনশা-

আল্লাহ জান্নারত মযরত পােরবা!! ফক যুফি আে বুফদ্ধমান আমো ফিো 

করেরছন! 

-মহ আল্লাহ তুফম আমারদে দয়া ও ফহদায়াত দান কে। আমো যফদ মরন 

কফে, আমো সবযশফিমান আল্লাহে সরে িালাফক কেব, তাহরল মরন 

োখরবন এে মাধযরম আমো আসরল আমারদে ফনরজরদেরকই মবাকা 

বানাফি, মদাষী কেফছ এবিং েফতেি হরবা। 

 যাো সামথ্যয হওয়াে পেও হজরক মুলতফব করে মেরখরছন তারদে জনয বড় 

সতকযবাণী হরলা, উমাে োফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলরছন, ‘‘ময বযফি হরজে 

সামথ্যয থ্াকা সরেও হজ পফেতযাগ কেল, মস ইয়াহূদী হরয় মরুক অথ্বা 

নাসাো হরয় মরুক -তারত ফকছু যায় আরস না’’।13  

                                                           
13 সুনানুল কুবো, হাদীস নিং ৮৯২৩ 
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 উমাে ইবনুল খাত্তাব োফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলরছন, ‘‘আমাে ইিা হয় ময, 

ফকছু মলাকরক োরযযে শহেগুরলারত মপ্রেণ কফে এবিং তাো খুাঁরজ মদখুক 

ঐ সমি মলাকরক যারদে সামথ্যয থ্াকা সরেও হজ পালন করে না তারদে 

ওপে ফজফযয়া কে আরোপ কো মহাক। মকননা সামথ্যয থ্াকা সরেও যাো 

হজ পালন করে না তাো মুসফলম নয়, তাো মুসফলম নয়’’। 

 ইবন আব্বাস োফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথ্রক বফণত, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ময হজ পালন কেরত িায় মস মযন দ্রুত তা পালন 

করে। মকননা মস অসুস্থ হরয় মযরত পারে অথ্বা মকারনা সমসযায় জজযফেত 

হরয় হজ কোে সুরযাগ হাোরত পারে”।14
 

 হরজে সামথ্যয হওয়াে সারথ্ সারথ্ই হজ পালন কো উফিত। কােণ মৃতুয 

কখন িরল আসরত পারে তা জানা মনই। অলসতাে কােরণ একফি ফেয 

ইবাদত বাফক মেরখ মাো মগরল মতা আল্লাহে কারছ জবাবফদফহ কেরত হরব। 

 

                                                           
14 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৭৩২ 
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 হরজে শতযাবলী ও যাে ওপে হজ ওয়াফজব  

 হজ একফি অবশয পালনীয় ইবাদত, তরব ফকছু শতয সারপরে। 

 ফনরনাি ৭/৮ফি মমৌফলক শতয পূেণ সারপরে হজ প্ররতযক মুসফলম নে-

নােীে জনয ফেয, যা জীবরন অেত একবাে পালন কেরত হরব।  

 শতযগুরলা হরলা: 

1. মুসফলম হওয়া। 

2. প্রাপ্তবয়স্ক/বাফলগ হওয়া (১৫ বছে)। 

3. স্বাধীন বা মুি হওয়া (কৃতদাস না হওয়া)। 

4. শােীফেকভারব সুস্থ ও মানফসক ভােসাময থ্াকা। 

5. হরজ গমরনে ও সমূ্পণয খেি বহরনে সামথ্যয থ্াকা। 

6. হজ পালরনে জনয যাত্রাপরথ্ে ফনোপত্তা থ্াকা। 

7. মফহলাে সরে মাহোম থ্াকা। 

* হরজ থ্াকাকালীন সময়কাল পফেবারেে ভেণরপাষরণে ফনশ্চয়তা কো।  

 একজন মফহলাে মাহোম হরলন তাে স্বামী অথ্বা তাে পফেবাে ও 

আত্মীরয়ে মরধয এমন একজন পুরুষ যাে সারথ্ ইসলামী শেী‘আহ্ 

মমাতারবক ফববাহ তবধ নয়। (যথ্া -ফপতা, ভাই, মছরল, িািা, মামা, 

ভাইরয়ে/রবারনে মছরল) 

 যফদ মকউ আপনারক হজ কোে জনয খেি বা অথ্য (হালাল অথ্য) প্রদান 

করেন তরব তা তবধ। আপফন যফদ এ িাকায় হজ পালন করেন তাহরল 

পেবতযীরত আপনাে ওপে হজ আে বাধযতামূলক হরব না; এমনফক 

পেবতযীরত আপফন যফদ আফথ্যকভারব সামথ্যযবান হনও। 

 আপফন যফদ আপনাে সোনরক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াে আরগই হরজ ফনরয় যান 

তাহরল মসই হজ মসবামূলক হজ ফহরসরব গণয হরব ও এ হরজে সাওয়াব 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  27 

 

আপফন লাভ কেরবন এবিং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াে পে যফদ মস আফথ্যক 

সামথ্যযবান হয়, তরব আপনাে সোরনে ওপে পুনোয় হজ ফেয হরব। 

 ময নােীে হজ সফে সম্পন্ন কোে অথ্যমূরলযে ফনজস্ব অলঙ্কাে েরয়রছ তাে 

ওপে হজ ফেয। মস এ অলঙ্কাে ফবফক্র করেই হরজ মযরত পােরব তরব 

অবশযই মাহোম সরে ফনরত হরব। মকারনা মফহলাে যফদ মাহোম না থ্ারক 

তরব হজ তাে জনয প্ররযাজয নয়। মস কাউরক ফদরয় তাে বদফল হজ 

কফেরয় ফনরব। যফদ মকারনা মফহলা মাহোম ছাড়াই হরজ যায় তাহরল বড় 

ধেরনে মগানারহ ফলপ্ত হরলা বরল আরলমগণ মত প্রকাশ করেরছন। 

 একজন বযফি িাকা ধাে/কজয করেও হজ পালন কেরত পােরবন, যফদ 

ফতফন এ িাকা ভফবষযরত পফেরশাধ কোে সামথ্যয োরখন, তরব এরেরত্র 

মরন োখরত হরব, ধাে করে হজ কো জরুফে নয়। 

 যফদ মকারনা বযফি সামথ্যয থ্াকাে পেও হজ পালন না করেই মাো যায়, 

তাহরল অনয মকউ তাে পরে বদলী হজ কেরত পােরবন। তরব একফি 

ফজফনস মরন োখরত হরব, তা হরি, বদলী হজকােীরক সবযপ্রথ্ম তাে 

ফনরজে হজ পালন করেরছন এমন হরত হরব। 

 অরনক মলাক ভুল করে প্রিাে করে থ্ারকন ময, ফযফন উমোহ করেরছন 

তাে ওপে হজ ফেয হরয় যায়। হজ তাে ওপে ফেয নয় যাে এিা পালন 

কোে মরতা যরথ্ষ্ট সামথ্যয মনই, এমনফক মস যফদ হরজে মারসও উমোহ 

পালন করে। 

 একফি ধােণা প্রিফলত আরছ, যাে ঘরে অফববাফহত কনযা েরয়রছ মসই 

কনযাে ফবরয় না হওয়া পযযে তাে ওপে হজ ফেয নয়। এিা সমূ্পণয ভ্রাে 

কথ্া। 
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 হরজে জনয ফনজরক প্রস্তুত করুন  

 প্রথ্রমই ঈমানরক নবায়ন ও আকীদারক শুদ্ধ করুন। যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ 

ও বফলষ্ঠ থ্াকা অবস্থায় হজ পালন করুন, হজ পালরন ফবলম্ব কো উফিৎ 

নয়। 

 অেরেে ফনয়তরক পফেশুদ্ধ করুন, কােণ ‘‘ফনয়রতে ওপে আমল 

ফনভযেশীল’’। সকল প্রকাে ফশকয ও ফবদ‘আত সম্পরকয জানুন ও তা মথ্রক 

মুি হরয় িলুন। 

 হরজে যাত্রা জীবরন একবােই মরন করুন। সুতোিং এ যাত্রারক ফনরজে 

জীবরনে ইফতবািক পফেবতযরন কারজ লাগারনাে মিষ্টা করুন। 

 সুখযাফত, বযবসা, ভ্রমণ বা শুধু মাহোম হওয়াে উরযরশয হজ কেরবন না। 

 আেফেকভারব অতীরতে সকল পারপে জনয আল্লাহে কারছ তাওবা করুন 

ও েমা িান এবিং ভফবষযরত পাপ কাজ না কোে দৃঢ় সিংকে ফনন। 

 মদনমাহেসহ আপনাে অনযানয সকল পাওনা ও েফতপুেণ পফেরশাধ 

করুন। 

 আপনাে হরজে জনয অথ্য সিংেহ করুন এবিং ফনফশ্চত করুন তা হালাল 

পরথ্ উপাফজযত হরয়রছ। অববধ বা সুদ ফমফশ্রত িাকা হজ কবুল হওয়াে 

অেোয়।  

 ভফবষযরত সমসযা হরত পারে এমন গুরুত্বপূণয অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করুন। 

 বনু্ধবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পফেফিতজনরদে কারছ ফমথ্যা বলা, খাোপ 

আিেণ, হক নষ্ট কো ও তারদে কষ্ট মদওয়াে জনয েমা মিরয় ফনন। 

 এফিই আপনাে জীবরনে সবযরশষ যাত্রা হরত পারে, সুতোিং আপনাে 

পফেবারেে জনয একফি উইল বা অসীয়তনামা করে মেরখ যান।  
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 হজ ও উমোহ সম্পরকয ফনভযেরযাগয ও সহীহ বই মথ্রক জানুন এবিং হরজে 

ফকছু মদা‘আ মুখস্থ করুন। 

 আরগ হজ করেরছন এমন বযফিে কাছ মথ্রক হজ সম্পরকয জানুন। 

 ফনরজরক শােীফেকভারব সুস্থ োখুন। (পাাঁি ওয়াি সালাত মসফজরদ ফগরয় 

আদায় করুন, মবফশ মবফশ হািাহাফি করুন, বযায়াম করুন ও ফনয়ফমত 

ফিফকৎসা ফনন) 

 মানফসকভারব প্রস্তুত মহান। (বধযযশীল হরত ফশখুন, ফনরজরক মাফনরয় ফনরত, 

োগরক দমন কেরত ও তযাগ ফশকাে কেরত ফশখুন) 

 আপনাে মারঝ পফেবতযন আনুন -আপনাে মুখ, মিাখ, হাত, পা ও কান 

ফনয়ন্ত্ররণে মিষ্টা করুন। ফনজরক সিংযত করুন। 

 ধাফমযক, সহায়ক ও ফববি এেকম ২/১ জনরক সেী ফহরসরব হজ যাত্রাে 

জনয খুাঁরজ ফনন এবিং তারদে সারথ্ ভারলা সম্পকয বজায় োখুন। 

 সম্ভব হরল দেকােী ফকছু ইিংরেজী, আেবী ও ফহফন্দ শরেে অথ্য ফশরখ ফনন। 

 আপনাে হরজে যাত্রাে পফেকেনা করুন, প্রথ্রম মক্কা না মদীনা মগরল 

উত্তম হয় -তা মভরব মদখুন। 

 দাাঁফড় মেরখ মদওয়াে বযাপারে ভাবুন; কােণ তা োখা ওয়াফজব, কািা হোম, 

দাাঁফড় না োখরল কফবো গুনাহ হয় এবিং ধুমপান, জদযা ও গুল-এে মরতা 

হাোম অভযাসগুরলা পফেহাে করুন। 

 সদা আল্লাহে ফযফকরেে মাধযরম আেেরক আরন্দাফলত োখাে অভযাস 

করুন। 

 হজ সফরে আরবগ তাফড়ত হরয় মকারনা ফকছু না কোে ফবষরয় সজাগ 

থ্াকুন। 
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 গুরুত্বপূণয ফবষয় হরলা হরজ যাওয়াে পূরবয আপনাে মরন তাকওয়া অথ্যাৎ 

আল্লাহভীফত ও ধমযফনষ্ঠা আনরত হরব। আপনাে তাকওয়ারক জােত করুন। 
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 হরজে পূবয প্রস্তুফত  

 হরজ যাওয়াে ফসদ্ধাে মনওয়া মাত্রই মমফশন ফেরডবল পাসরপািয করে ফনন। 

 হজ সিংক্রাে সেকারেে ফবফভন্ন সাকুযলাে ও ফনরদযশনাে মখাাঁজ খবে োখুন 

এ ওরয়ব সাইি মথ্রক www.hajj.gov.bd 

 ফবগত হাজীরদে কাছ মথ্রক সেকাফে বযবস্থাপনা ও মবসেকাফে হজ 

এরজফন্সে মসবা সম্পরকয মতামত ফনন (ঢাকায় হজ মমলায় মযরত পারেন)। 

 মবসেকাফে ফবফভন্ন হজ এরজফন্সে মখাাঁজ ফনন এবিং পযারকজ সম্পরকয জানুন। 

 ফনন ও মধযফবত্ত মশ্রণীে পফেবাে মথ্রক যাো হরজ যারবন তাো কম দাফম 

হজ পযারকরজ প্রলুি হরবন না, কােণ সিাে ফতন অবস্থা। 

 আে ধনীোও ৫/৪ তােকা মহারিরলে হজ পযারকরজ প্রলুি হরবন না। 

কােণ, এিা হফলরড িুযে নয়। 

 অঅনুরমাফদত হজ এরজফন্স মথ্রক সতকয থ্াকুন। কােণ, এরত আপফন 

প্রতাফেত হরত পারেন। 

 সেকাফে বযবস্থাপনা অথ্বা সেকাে অনুরমাফদত মকারনা একফি মবসেকাফে 

হজ এরজফন্স যাো মগাড়াফম ও ভ্রাে আকীদা মুি ফবজ্ঞ হকপন্থী আরলম 

িাো পফেিাফলত তারদে হজ পযারকজ মবরছ ফনন। আপনাে হজ শুদ্ধ 

হওয়াে জনয এ ফবষয়ফি খুবই গুরুত্বপূণয। 

 তারদে হজ মসবা সম্পরকয ফবিাফেত জানুন ও মসবাে ফলফখত ফববেণ োখুন 

এবিং তারদে সরে ভারলা সম্পকয গরড় তুলুন। 

 সাদা বযাকোউরন্ড ১৫ কফপ পাসরপািয সাইজ ও ১০ কফপ স্ট্যাম্প সাইরজে 

েফেন ছফব করুন। 

 হজ ফেম পূেণ করুন এবিং হজ িুফি স্বােে করে এে মূল কফপ ও 

একফি করে ফরিাকফপ মেরখ ফদন। 

http://www.hajj.gov.bd/
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 সেকাফে অথ্বা মবসেকাফে হজ এরজফন্সে বযািংক ফহসারব িাকা জমা ফদরয় 

এরজফন্সে অফফস মথ্রক পাকা জমা েফশদ সিংেহ করুন। 

 সবরিরয় ভারলা হয় আরগভারগই কম দারম ফকছু মসৌফদ ফেয়াল ফকরন 

মনওয়া। 

 জানাযা সালাত ফকভারব পড়রত হয় ও জানাযাে সালাত-এে মদা‘আ ফশরখ 

ফনন। 

 হরজ যাওয়াে আরগ মফহলারদে মসফজরদ সালাত আদারয়ে ফনয়ম-কানুন 

ফশরখ মনওয়া ভারলা। 

 আপফন যফদ িাকুফেজীফব হন, তাহরল আপনাে প্রফতষ্ঠান মথ্রক অনাপফত্তপত্র 

সিংেহ করুন। 

 ফলফি ও এরস্করলিরে িড়াে অভযাস করুন। 

 হরজ যাওয়াে জনয প্ররতযকরক অবশযই মজলা পযযারয় ফসফভল সাজযরনে 

মনতৃরত্ব মমফডরকল মবারডয ফগরয় স্বাস্থয পেীো কোরত হরব। 

 মফনিংজাইফিস ফিকা ফনরত হরব, ঢাকাে হজ কযাম্প মথ্রকও মনওয়া যারব।  

 বয়স ৪০/৪৫ এে ফনরি হরল পুফলশ মভফেফফরকশন হরয় থ্ারক সাধােণত। 

 ফকছু হজ প্রফশেণ কমযসূফিরত অিংশ ফনন এবিং হজ প্রফশেণ ফভফডও মদখুন। 

 ভারলা হজ এরজফন্স পছন্দ কোে জনয ফিপস: নন-ফহলিপ বাফড় (পাহারড়ে 

উপে বাফড় না), মসফজরদে ফনকিবতযী বাড়ী, ফতন মবলা খাবাে বযবস্থা, 

আোফা ও ফমনায় খাবারেে বযবস্থা, হাদীে বযবস্থা, ভারলা বাস সাফভযস, 

দশযনীয় স্থানসমূহ ফযয়ােত সুফবধা ইতযাফদ। 

 গুরুত্বপূণয ফবষয় হরলা, মবসেকাফে হজ এরজফন্সগুরলা হরজে সময় হাজীরদে 

মকমন মসবা মদন। তারদে কারছ প্রতযাশা কম কেরবন। তারদেরক সতয 

বলাে পোমশয মদরবন। তাো নূযনতম কী কী মসবা ফদরত পােরব আে কী 
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কী পােরবন না, তা মযন তাো পফেষ্কাে ফলফখত ভারব জাফনরয় মদন। মকারনা 

লুরকািুফে মযন না থ্ারক। তাো মযন এমন মকারনা ফবষয় মগাপন না করেন 

যা হরজে সময় আপনাে কষ্ট বা েফতে কােণ হরত পারে। ফবফভন্ন 

অপ্রতযাফশত পফেফস্থফতে কােরণ অরনক সময় আপনাে হজ এরজফন্স 

প্রতযাফশত ফকছু মসবা নাও ফদরত পারেন, মসরেরত্র এরজফন্সে মলাকরদে 

সরে খাোপ আিেণ কেরবন না। এরেরত্র তধরযযে পফেিয় ফদন। 
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 ফকছু তথ্য মজরন োখুন  

হরত পযযে দূেত্ব (আনুমাফনক) 
সময় 

(আনুমাফনক) 

ঢাকা 

ফবমানবন্দে 

মজযা 

ফবমানবন্দে 

৩২৫৩ মাইল/৫২৩৪ 

ফক.ফম 

৬-৭ ঘণ্টা 

(ফবমারন) 

মজযা 

ফবমান 

বন্দে 

মক্কা ৫৫ মাইল/৯০ ফক.ফম ১-২ ঘণ্টা (বারস) 

মজযা 

ফবমানবন্দে 
মদীনা 

২৮০ মাইল/৪৫০ 

ফক.ফম 
৬-৭ ঘণ্টা (বারস) 

মক্কা মদীনা 
৩০৫ মাইল/৪৯০ 

ফক.ফম 
৭-৮ ঘণ্টা (বারস) 

মক্কা আোফা  ১৪ মাইল/২২ ফক.ফম - 

মক্কা ফমনা ৫ মাইল/৮ফক.ফম ১-২ ঘণ্টা (বারস) 

ফমনা আোফা ৯ মাইল/১৪ ফক.ফম ২-৩ ঘণ্টা (বারস) 

আোফা মুযদাফলফা ৮ মাইল/১৩ ফক.ফম ২-৩ ঘণ্টা (বারস) 

মুযদাফলফা ফমনা ১.৬ মাইল/২.৫ ফক.ফম ১-২ ঘণ্টা (বারস) 
 

 ভ্রমরণে রুি: ভােত, আেব সাগে, মাস্কি/দুবাই হরয় মসৌফদ আেব। 

 আবহাওয়া: মক্কা (২২-৪০ ফডফে), মদীনা (২০-৪২ ফডফে)।  

 আদ্রতা: মক্কা (৬০-৭২%), মদীনা (২০-৪৩%)। 

 সমরয়ে বযবধান: ফতন ঘণ্টা (ঢাকায় সকাল ৯িা, মক্কায় তখন সকাল ৬িা) 
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 মসৌফদ ফেয়াল মেি: ১ মসৌফদ ফেয়াল=২১-২২িাকা। (বাজাে দে সারপরে) 

 ফবদুযৎ: ১১০/২২০ মভাল্ট 

 মসৌফদ মফান মকাড: +৯৬৬ XXXXXXXXX 

 

মসৌফদ আেরবে আবহাওয়াে পফেসিংখযান 
 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  36 

 

 ফকছু মযাগারযারগে ফিকানা মজরন োখুন  

ঢাকা বািংলারদশ হজ অফফস: 

ফিকানা: হজ অফফস, আশরকানা, এয়ােরপািয, ঢাকা। 

মফান: ফডরেক্টে (৮৯৫৮৪৬২), সহকােী হজ অফফসাে (৭৯১২৩৯১), স্বাস্থয 

(৭৯১২১৩২) 

আইফি মহে: ৭৯১২১২৫, ০১৯২৯৯৯৪৫৫৫ 

মজযায় বািংলারদফশ দূতাবাস: 

মযাগারযারগে ফিকানা: গণপ্রজাতন্ত্রী বািংলারদশ সেকারেে কনসুযরলি মজনারেল 

ফপও বক্স-৩১০৮৫, মজযাহ ২১৪৯৭, মসৌফদ আেব। 

অবস্থান: ৩ ফকরলাফমিাে, পুোতন মক্কা মোরডে কারছ (ফমতশুফবফশ কাে 

অফফরসে মপছরন) নাজলাহ, পফশ্চম মজযা, মসৌফদ আেব। 

মফান: ৬৮৭ ৮৪৬৫ (ফপএফবএক্স) 

মজযায় বািংলারদশ হজ ফমশন: 

মলারকশন: মজযা ইেযােরনশনাল এয়ােরপািয (বািংলারদশ প্লাজাে ফনকিবতযী)। 

মফান: +৯৬৬-২-৬৮৭৬৯০৮। ফযাক্স:০০-৯৬৬-২-৬৮৮১৭৮০।  

আইফি মহে: +৯৬৬৫৬২৬৬৩৪৬৭।  

ই-মমইল: jeddah@hajj.gov.bd  

মক্কায় বািংলারদশ হজ ফমশন: 

মলারকশন: ইবোহীম খলীল মোড, ফমসফালাহ মারকযি ও ফেনলযান্ড পারকযে 

সামরন। 

মফান: +৯৬৬-২-৫৪১৩৯৮০,৫৪১৩৯৮১। ফযাক্স:০০-৯৬৬-২-৫৪১৩৯৮২  

আইফি মহে: +৯৬৬৫৬২৬৫৪৬৬৪।  

ই-মমইল: makkah@hajj.gov.bd  

mailto:jeddah@hajj.gov.bd
mailto:makkah@hajj.gov.bd


 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  37 

 

মদীনায় বািংলারদশ হজ ফমশন: 

মলারকশন: ফকিং ফাহাদ মোড জিংশন ও এয়ােরপািয। 

মফান: +৯৬৬-০৪-৮৬৬৭২২০।  

আইফি মহে: +৯৬৬৫৬২৬৫৪৩৭৬।  

ই-মমইল: madinah@hajj.gov.bd  

ফমনায় বািংলারদশ হজ ফমশন: 

মলারকশন: ২৫/০৬২ সু-কুল আেব মোড ৬২, ৫৬, জাওয়হাোত মোরডে 

সামােোরল। 
 

mailto:madinah@hajj.gov.bd
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 বহুল বযবহৃত ফকছু আেফব ফশরখ ফনন 

বািংলা আেফব বািংলা আেফব 

আফম আনা আপফন মকমন আরছন কাইফাল হাল 

আফম িাই আবগা আমারক দাও আফতনী 

এয়ােরপািয মাত্বাে বাজাে সূক 

জলফদ সুেআ নাই মা ফফ 

কত দাম? কাম ফুলুস ফনন খুয 

িাকা মফেত 

ফদন 

েযা ফুলুস আলহামদুফলল্লাহ আফম 

ভারলা আফছ 

খারয়ে, 

আলহামদুফলল্লাহ 

মকাথ্ায় মফারয়ন/আইনা আফম বািংলারদশী তাবু 

খুাঁজফছ 

আবগা ফখমা 

বািংলারদশ 

ভােফত 

আরছ ফক? 

ফফ সেফ? আমাে মুয়াফল্লম... মুতাওয়াফী .... 

মাফন 

এরক্সঞ্জাে 

সাোফ/মাসো

ফ 

আফম পথ্ হাফেরয় 

মফরলফছ 

আনা ফাগতু্ত 

তাফেক 

পাসরপািয জাওয়ায গাফড় সাইয়াোহ 

পুফলশ শুেতা ড্রাইভাে, তুফম ফক 

যারব? 

ইয়া সাওয়াক, 

হাল আনতা রুহ  

 ট্রাফফক 

ফসগনাল 

ইশাো বাথ্রুম/িয়রলি হাম্মাম 

রুফি খুবজ্ সাদা ভাত রুজ সবুল 

দুধ হালীব মািা লাবান 
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জুস আসীে পাফন মুইয়া 

মেরিাোাঁ মাত‘আম আরপল তুফ্ফাহ 

মুেগী লাহাম ফদজাজ ১,২,৩,৫ অরহদ, ছাফন, 

ছালাছা, খামছা 

আবাফসক 

মহারিল 

ফানদাক ১০, ৩০, ৫০ আশাো, ছালাফছন, 

খামছীন 

কলা মাউয ১০০,২০০,৩০০ ফময়া, ফময়াতাইন, 

সালাসা ফময়াত 
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 হরজে প্রকােরভদ 
 

 
 বইরয় তামাতু্ত হজ ফনরয় ফবিাফেত আরলািনা কো হরব এবিং মশরষ ফক্বোন 

ও ইফোদ ফনরয় আরলািনা কেরবা। 

 বদফল হজ: মকারনা বযফি যফদ ফেয হজ আদায় কেরত অেম হয় তরব 

মকারনা বযফিরক তাে পে হরত হজ (বদফল হজ) পালন কোে জনয 

মরনাফনত কেরত পারেন। এরেরত্র মরনাফনত বযফি ইরতাপূরবয ফনরজে হজ 

পালন করেরছন এমন হরত হরব।15
 

 আবু োফযন আল আফকফল মথ্রক বফণযত, ফতফন এরস োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক প্রশ্ন করে বলরলন, আমাে ফপতা খুব বৃদ্ধ, ফতফন 

হজ ও উমোহ পালন কেরত পারেন না। সাওয়াফেে উপে উরি িলরতও 

                                                           
15 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৮১১; ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫২৯ 

হাদী (পশু যরবহ)  
(ওয়াফজব) 

 

ফক্বোন হজ 

উমোহ 

হজ 

হাদী (পশু যরবহ)  
(ওয়াফজব) 

 

তামাতু্ত হজ 

উমোহ 

হজ 

হজ 

হাদী (পশু যরবহ)  
(ওয়াফজব নয়) 

 

ইফোদ হজ 
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পারেন না। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, মতামাে ফপতাে 

পে মথ্রক হজ ও উমোহ করো।16
 

 ফতন প্রকাে হরজে মরধয বদফল হজ মকান প্রকাে হরব তা, ময বযফিে পে 

মথ্রক হজ কো হরি ফতফন ফনধযােণ করে মদরবন। বদফল হজ -ইফোদ হজ 

হরত হরব, এমন মকারনা কথ্া মনই; বেিং উফল্লফখত হাদীরস হজ ও উমোহ 

উভরয়ে কথ্াই আরছ।  
 

                                                           
16 ফতেফমযী, হাদীস নিং ৮৫২ 
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 হরজে সময় মযসব ফজফনসপত্র সরে ফনরবন  

 প্রথ্রম ফিক করে ফনন আপফন মকান প্রকারেে হজ কেরবন এবিং মজরন 

ফনন আপনাে প্রথ্ম গেবযস্থল মকাথ্ায়। (প্রথ্রম মক্কা না মদীনায় যারবন) 

 আপনাে গেবযানুসারে যাত্রাে প্রস্তুফত ফনন। (ধরে ফনফি আপফন প্রথ্রম 

মক্কায় যারবন) 

 মবফশ মালামাল ফনরয় আপনাে মবাঝা ভােী কেরবন না, আবাে কম ফনরয় 

অপ্রস্তুতও হরবন না। 

 পাসরপািয হাফেরয় যাওয়াে সম্ভাবনা থ্ারক, মসজনয আপনাে পাসরপারিযে 

ফরিাকফপ মনািাফে করে ফনন এবিং ফবমারনে ফিরকি ও মমফডরকল 

সাফিযফফরকরিে ফরিাকফপ করে ফনন। বাসায়ও এে কফপ মেরখ যান। 

 অফতফেি ১০ কফপ পাসরপািয সাইজ ছফব ও ১০ কফপ স্ট্যাম্প সাইরজে 

েফেন ছফব সরে ফনন। 

 মজবুত িাকাওয়ালা মাঝাফে বা বড় আকারেে ১ফি বযাগ/লারগজ সরে 

ফনরবন। 

 মুলযবান ফজফনসপত্র (িাকা, ফিরকি, পাসরপািয ইতযাফদ) োখাে জনয ১ফি 

মকামে/কাাঁধ/বসফনক বযাগ ফনন। 

 সালারতে মুসাল্লা বা কাপড়, কাপড় শুকারনা দফড় ও বযাগ বাাঁধাে জনয ফকছু 

মছাি দফড় সরে োখুন। 

 পড়াে জনয মছাি আকারেে কুেআন মাজীদ ও বইপত্র এবিং মলারকশন 

মযাপ সরে োখুন। 

 মযাগারযাগ এে জনয সাধােণ মমাবাইল অথ্বা এন্ড্ররয়ড মমাবাইল মফান 

সরে থ্াকরল ভারলা হয়। 
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 দুই মজাড়া করে িশমা ও মকামল ফিপাে মসরন্ডল এবিং এগুরলা োখাে জনয 

মছাি পাতলা কাপরড়ে একফি বযাগ। 

 মোদ মথ্রক বাাঁিাে জনয মছাি সাদা বা ফবরশষ েরেে ছাতা অথ্বা কযাপ। 

 পশু যরবহ (হাদী) বা ফফফদয়াে জনয ৫০০-৬০০ মসৌফদ ফেয়াল আলাদা করে 

োখরত ভুলরবন না। 

 বযফিগত বযবহারেে ফজফনসপত্র: ব্রাশ, মপস্ট্, িয়রলি মপপাে, আয়না, 

ফিরুফন, মতল, সাবান, মতায়ারল, শযামু্প, মনািবুক, পােফফউম, ভযাসফলন, 

মলাশন ও ফডিােরজে ইতযাফদ সারথ্ ফনন। তরব ইহোম অবস্থায় বযবহাে 

কোে জনয মসসব প্রসাধনী সুগন্ধহীন হরত হরব। 

 দুইফি মছাি মবডফশি ও একফি মফালারনা বাফলশ, হালকা িাদে, মপষ্ট, গ্লাস, 

িামি, িিয লাইি, বাথ্রুম সুগফন্ধ, মুরখাশ, রুমাল ও কাপড় হযাোে 

প্ররয়াজন মরন কেরল সারথ্ ফনন। 

 একফি মদরশে পতাকা, এলাময ঘফড়/হাত ঘফড়, মোদ িশমা, মাকযাে মপন। 

 পযযাপ্ত ওষুধপত্র, ফকছু দেকাফে এফেবারয়াফিক, ডািারেে বযবস্থাপত্র 

অনুসারে ভ্রমরণে জনয দেকাফে ফকছু ওষুধ। 

 বযারগে ফনোপত্তাে জনয সরে মছাি আকারেে তালা-িাফব ফনন এবিং ফকছু 

পফলফথ্ন বযাগও ফনন। 

 দেকাফে ফজফনসপত্র (িাকা, ফিরকি, পাসরপািয, হরজে পফেিয়পত্র, মক্রফডি 

কাডয) সবসময় হারতে কারছ অথ্বা ফনোপদ স্থারন োখরবন। 

 সরে ফকছু বািংলারদশী িাকাও োখরবন। 

 একফি সাধােণ পোমশয হরলা : আপনাে নাম, পাসরপািয নম্বে, হজ 

পফেিয়পত্র নম্বে, মযাগারযারগে মমাবাইল অথ্বা মফান নম্বে, ট্রারভল 

এরজরেে নাম ও নিং, মহারিরলে নাম ও ফিকানা, ময মকারনা ফনকি 
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আত্মীরয়ে নাম ও ফিকানা ও মুয়াফল্লম নিং আপনাে সকল বযারগ ইিংরেফজরত 

ফলরখ োখরবন। 

 ফকছু শুকরনা খাবাে মযমন-ফিড়া, গুড়, ফবসু্কি, বাদাম, ড্রাই মকক, ইতযাফদ 

সরে োখুন। 

 হরজ যাওয়াে সময় আপনাে মালামারলে একফি তাফলকা করুন ও তাফলকা 

মিক করুন। 

 হরজ যাওয়াে সময় আপনাে বড় লারগরজে আদশয ওজন হরব ৮ মথ্রক 

১০ মকফজ। 

 মশষ কথ্া হরলা; হরজ যাওয়াে সময় অবশযই সূো-আল বাকাো-এে ১৯৭ 

নিং আয়াতরক সারথ্ বযারগ ফনরয় নয় বেিং অেরে করে ফনরয় যারবন! 
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[পুরুষরদে জনয] 

 ইহোরমে জনয দুই মসি সাদা কাপড়। 

 ইহোরমে কাপড় বাধাে জনয মকামে মবল্ট। 

 মাথ্া মুড়ারনাে জনয ১/২ফি মেজাে অথ্বা মেড। তরব তা মকারনাক্ররমই 

হারতে বযারগ োখরবন না।  

 উপযুি ও আোমদায়ক: পযাে, শািয, ট্রাউজাে, লুফে, ফি-শািয, 

আন্ডােওয়যাে, পাঞ্জাফব, সযারন্ডল, মমাজা, জুতা, িুফপ ইতযাফদ। 
 

[মফহলারদে জনয] 

 পফেষ্কাে ও আোমদায়ক সালওয়াে-কাফমজ, স্কাফয, ফহজাব। 

 পুরো যাত্রাে জনয প্ররয়াজনীয় পযযাপ্ত কাপড়। 

 মলফডস নযাপফকন, মসফফি ফপন, মকাঁফি, ফিসুয, সযারন্ডল, মমাজা ও জুতা 

ইতযাফদ। 
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 হরজে সময় মযসব পফেহাে কেরবন  

 ফিরনে ট্রাঙ্ক, ভােী সুযিরকস, ভােী কম্বল ও পাফনে বালফত ইতযাফদ সারথ্ 

মনওয়া ফিক হরব না। 

 কযারসি অথ্বা ফসফড সরে ফনরবন না। কােণ, এে জনয ইফমরেশন মিক 

কেরত পারে। 

 পিনশীল অথ্বা গরল মযরত পারে এমন খাবাে ফনরবন না। মযমন- ফল, 

িকরলি, দুধ ইতযাফদ। 

 পুরুষো ফসগারেি, স্বরণযে আিংফি, স্বরণযে মিইন (সবই হাোম) সরে ফনরবন 

না। 

 মফহলাো ভােী অলঙ্কাে সরে ফনরবন না। 

 শেীরে তাফবজ, কবজ ও ফফতা ইতযাফদ বাাঁধা থ্াকরল তা খুরল মফরল ফশকয 

মুি হরয় যান। কােণ ফশকয ইবাদত কবুল হওয়াে অেোয়! 

 সরে কযারমো, ফভফডও কযারমো সারথ্ না মনওয়া ভারলা। কােণ, এরত 

আপনাে ইবাদরতে মনসিংরযাগ নষ্ট হরব। 

 নখ কািাে মমফশন, সুই-সুতা, মকাঁফি, িাকু ইতযাফদ সব সময় মমইন বড় 

লারগরজ োখরবন। 
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 হরজে মেরত্র ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 দীঘয ১৪০০ বছে সময় ধরে পৃফথ্বীে ফবফভন্ন প্রারেে মদশগুরলারত হরজে 

েীফত-নীফত মমৌফখক ও ফলফখত আকারে মপৌঁরছরছ। দুঃরখে ফবষয় হরলা এ 

দীঘযয সমরয়ে বযাবধারন ফকছু মলাক অথ্বা দল হরজে ফকছু েীফত-নীফতে 

মূল ধাো মথ্রক ফবিুযত হরয়রছ এবিং এিা হওয়া স্বাভাফবকভারব অফনবাযয 

ফছল। 

 ফকছু মলাক অথ্বা দল হরজে ফকছু েীফত-নীফত ভুলভারব বুরঝরছ এবিং তাো 

তারদে মসই মবাধ মথ্রকই হরজে েীফতনীফত পালন কেরছ। আবাে অরনরক 

হরজে পদ্ধফতরত নতুন েীফত ও ফবফভন্ন মদা‘আ মযাগ করেরছ। সাধােণভারব 

মদখরল এসব েীফত সফিকই মরন হরব, এে মকারনা ত্রুফিই খুরজ পারবন 

না। মরন হরব এসব েীফত পালন কোও ভারলা। 

 ফকন্তু কথ্া হরলা মকন এসব ভ্রাে েীফত বা অফতফেি েীফত পালন কেরবন?  

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হরজ যা যা করেরছন তাে মথ্রক 

মবফশ করে আপফন ফক মবফশ আমল অজযন কেরত পােরবন? োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মযভারব করেরছন এবিং কোে জনয উপরদশ 

ফদরয়রছন মস সম্পরকয আপফন যতিুক শুদ্ধ ভারব জানরত পারেন বা 

আপনাে জ্ঞান অনুসারে আমল কোই ফক ভারলা নয়? আপফন ফক জারনন, 

ইবাদরত বা আমরল নতুন েীফত ততফে অথ্বা নতুন ফকছু মযাগ কোে ফরল 

আপনাে ইবাদতই বাফতল হরয় মযরত পারে; মকননা তা ফবদ‘আত! 

 এখন প্রশ্ন আসরত পারে; োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে হরজে 

ফনয়ম-কানুন আফম মকাথ্ায় পারবা বা কীভারব জানরবা? উত্তে সহজ: সহীহ 

বুখােী, সহীহ মুসফলম, আবু দাউদ, ফতেফমযী-এে হজ অধযারয়ে হাদীস 

পড়ুন। যফদ সব হাদীস পড়াে মরতা যরথ্ষ্ট সময় না পান বা সকল হাদীস 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  49 

 

বই না থ্ারক তাহরল ফনভযেরযাগয সুপফেফিত আরলমরদে দলীল ফভফত্তক 

মলখা বই পড়ুন। করয়কফি বই পরড় যািাই করুন। হরজে শুদ্ধ েীফত-

নীফতে সবফকছুই ফবফভন্ন বই মথ্রক মপরয় যারবন। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বরল ফদরয়রছন, ‘‘মতামো 

হরজে ফনয়ম-কানুন ফশরখ নাও আমাে কাছ মথ্রক”।17
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম আেও বরলন, ‘‘আফম মতামারদে 

যা ফকছু কেরত বরলফছ মসই সব বযতীত আে মকারনা ফকছুই মতামারদে 

জান্নারতে ফনকিবতযী কেরব না এবিং ময সকল ফবষয় সতকয করেফছ 

মসগুরলা বযতীত মকারনা ফকছুই মতামারদে জাহান্নারমে ফনকিবতযী কেরব 

না”।18
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম আেও বরলরছন, ‘‘ময দীরনে মরধয 

এমন কাজ কেরব যাে প্রফত আমাে ফনরদযশনা মনই তা প্রতযাখযাত 

(বাফতল)”।19
 

 হুযায়ফাহ ইবন আল ইয়ামান োফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, ‘‘মযসব ইবাদাত 

(আমল) োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে সাহাবীগণ করেন ফন, 

তা মতামোও করো না”।20
 

 ইবন মাসউদ োফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, ‘‘োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লারমে সুন্নাহ মমরন িরলা ও নতুন ফকছু সৃফষ্ট করো না, োসূরলে 

মদখারনা এ পথ্ আাঁকরড় ধোই মতামারদে জনয যরথ্ষ্ট’’।  

                                                           
17 আস-সুনানুল কাবো ফলল-বায়হাকী, হাদীস নিং ৯৩০৯ 
18 মুসনারদ আস শারফ‘ঈ 
19 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৪৫৮৯; সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ২৬৯৭ 
20 সহীহ বুখােী 
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 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলন, ‘‘প্ররতযক নতুন সৃফষ্টই 

(ফবদ‘আত) পথ্ভ্রষ্টতা, এবিং সকল পথ্ভ্রষ্টতা আগুরন (জাহান্নারম) ফনফেপ্ত 

হরব”।21
 

 োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফবদায় হজ সম্পন্ন কোে পে 

আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  
ۡكَمۡلُتََّّٱَۡلَۡومََّ﴿

َ
ۡتَمۡمُتََّّدِيَنُكمََّّۡلَُكمََّّۡأ

َ
َّٱۡۡلِۡسَلَٰمَََّّلَُكمَََُّّورَِضيُتََّّنِۡعَمِتَََّّعلَۡيُكمَََّّۡوأ

اَّ  [  ٣: دةاملائ] ﴾دِيٗنا

‘‘আজ আফম মতামারদে িীনরক মতামারদে জনয পূণয করে ফদলাম, মতামারদে 

ওপে আমাে ফন‘আমতও পূণয করে ফদলাম, মতামারদে জনয দীন ফহরসরব 

ইসলামরকই মরনাফনত কেলাম”। [সূো আল-মারয়দা, আয়াত: ৩] 

 ইসলারমে মযরকারনা ইবাদরতে ফনরদযফশকা োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লারমে মাধযরমই প্রফতষ্ঠা লাভ করেরছ। কারো এে কম বা মবফশ 

কোে মকারনা অফধকাে বা েমতা মনই। আমারদে শুধু োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে অনুসেণ কো দেকাে।  

 এ বইরয় হরজে ফবফভন্ন ফবষরয়ে সারথ্ সিংফিষ্ট ফবফবধ ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত 

ফবষয়গুরলা সিংরযাজন করেফছ; কােণ এগুরলা আলাদাভারব উরল্লখ না কেরল 

হজযাত্রীো এগুরলারক সাধােণ েীফত-নীফত ফহরসরব ধরে ফনরত পারেন। এ 

ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত ফবষয়গুরলা ফবগত শতােীে প্রফথ্তযশা হাদীস 

ফবশােদ, আেব ফবরব অতযে সুপফেফিত নাম শাইখ মুহাম্মাদ নাফসরুফযন 

আলবানীে ‘আহাযুযকা সাহীহুন’ (আপনাে হজ শুদ্ধ হরি ফক?) ও 

                                                           
21 ফতেফমযী, হাদীস নিং ২৬৭৬ 
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Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. বই মথ্রক 

সিংেহ করেফছ। 
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 হজ যাত্রাে পূরবয প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 হজ যাত্রারক উপলেয করে যাত্রা শুরুে পূবয মুহূরতয দুই োকাত নফল 

সালাত পড়া এবিং ১ম ও ২য় োকারত সূো আল-কাফফরূন ও সূো আল-

ইখলাস ফনধযাফেতভারব ফতলাওয়াত কোরক হরজে ফনয়ম মরন কো। তরব 

ময মকারনা সফরে মবে হওয়াে পূরবয নফল সালাত পরড় মবে হওয়া 

সুন্নাত। 

 হজযাত্রাে আরগ ফমলাদ মদওয়া, ফমফষ্ট ফবতেণ কো এবিং আত্মীয়-স্বজনরদে 

সরে কান্নাকাফি কো। 

 হরজ যাওয়াে সময় আযান মদওয়া অথ্বা এ উপলরে ইসলামী সেীত 

বাজারনা। 

 ফকছু সুফীরদে মরতা করে ‘একমাত্র আল্লাহরক সেী করে’ একাই হজযাত্রায় 

েওয়ানা হওয়া। 

 একজন পুরুরষে মকারনা মফহলা হজযাত্রীে সরে তাে মাহোম হওয়াে জনয 

িুফিবদ্ধ হওয়া। 

 একজন মফহলা হজযাত্রী মকারনা অনাত্মীয়রক ভাই ফহরসরব পফেিয় ফদরয় 

তারক মাহোম কো। 

 নােীে মেরত্র মকারনা একফি আস্থাভাজন মফহলা দরলে সরে মাহোম ছাড়াই 

হরজ যাওয়া এবিং একইভারব এমন মকারনা পুরুরষে সরে গমন কো ফযফন 

পুরো মফহলা দরলে মাহোম ফহরসরব ফনরজরক দাফব করেন। 

 এ কথ্া মানা ময, হরজে পফেপূণযতা হরি ফনজ এলাকাে ফভতরেই ইহোম 

বাাঁধা। 

 হজ যাত্রাে পূবয মুহূরতয অথ্বা ফবফভন্ন স্থারন মপৌছারনাে পে উচ্চস্বরে ফযফকে 

কো এবিং উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবাে বফন মতালা। 
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 এ কথ্া ফববাস কো ময, পারয় মহাঁরি হজ কোে সাওয়াব ৭০ হজ আে 

আরোহরন হজ কেরল ৩০ হরজে সাওয়াব। 

 প্রফত যাত্রা ফবেফতরত দুই োকাত সালাত আদায় কো এবিং এ কথ্া বলা, 

(মহ আল্লাহ তুফম আমাে জনয এ যাত্রা ফবেফতে স্থানরক মতামাে 

আফশবযাদপুষ্ট কে এবিং তুফমই উত্তম আশ্রয়দাতা।) 
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 হরজে উরযযরশ ঘে মথ্রক মবে হওয়া  

 হজ ফ্লাইরিে ফশফডউল ও ফবমানবন্দে মথ্রক দুেরত্বে ওপে ফভফত্ত করে 

আপনাে হজ এরজফন্স আপনারক ফ্লাইরিে ফদনই ফবমানবন্দরে অথ্বা এে 

দুই/একফদন আরগ ঢাকা হজ কযারম্প ফনরয় যারবন। 

 মযরহতু অফধকািংশ হজযাত্রী বািংলারদরশে ফবফভন্ন প্রাে মথ্রক আরসন, তাই 

তারদেরক মকে করে এখারন একফি দৃশযপি ফিো কফে; ধরুন প্রথ্রম 

আপফন ঢাকা হজ কযারম্প যারবন। 

 মিক ফলস্ট্ অনুযায়ী বযাগ মগাছান; বড় আকারেে একফি মমইন বযাগ 

কেরবন (ওজন ৮-১০ মকফজ) এবিং মছাি আকারেে একফি হাত বযাগ 

কেরবন (ওজন ৫-৭ মকফজ) এবিং মছাি বযাগফিরত দেকােী কাগজপত্র 

(পাসরপািয, ফিরকি, অনাপফত্তপত্র, ওষুধপত্র ইতযাফদ) ফনরবন। আপনাে 

বযারগ সবরিরয় গুরুত্বপূণয  আেও ৩ফি ফজফনস ফনরত ভুলরবন না তা হল; 

তধযয, তযাগ ও েমা! 

 বাফড় মথ্রক মবে হওয়াে সময় শাে ও খুফশ মরন আপনাে পফেবারেে কাছ 

মথ্রক ফবদায় ফনন। ভারলা হয় যফদ আপনাে পফেবারেে দুই একজন সদসয 

আপনারক ফবদায় জানারনাে জনয ফকছু পথ্ এফগরয় ফদরত আরসন। 

 যারদে মছরড় হরজে সফরে মবে হরিন তারদেরক উরযশয বলরত পারেন: 
ْستَوِْدع  

َ
ْي ََل تِضيْع   كم  أ ِ  ه  وََدائِع   اهلل  اَّلذ

“আসতাওফদ‘উ কুমুল্লাহুল্লাযী লা তাদী‘উ ওয়াদা-য়ী‘উহু”। 

অথ্যাৎ “আফম মতামারদেরক আল্লাহে ফহফাযরত মেরখ যাফি যাে ফহফাযরত 

থ্াকা মকউই েফতেি হয় না”।22
 

 ঘে মথ্রক মবে হওয়াে সময় আপফন ফনরনাি মদা‘আফি পাি কেরত পারেন: 
                                                           
22 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১০৯৬; ইবন মাজাহ 
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 بسم اهلل تولكت ىلع اهلل وَل حول وَل قوة إَل باهلل

‘‘ফবসফমল্লাফহ তাওয়াক্কালতু আলাল্লাফহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 

ফবল্লাহ”। 

অথ্য “আল্লাহে নারম, সকল ভেসা তােই ওপে এবিং আল্লাহে সাহাযয 

বযতীত ভারলা কোে বা মন্দরক প্রফতহত কোে েমতা মনই”।23 

 ফসাঁফড় অথ্বা ফলফরি করে উপরে ওিাে সময় বলুন ‘আল্লাহু আকবাে’। 

নামাে সময় বলুন ‘সুবহানাল্লাহ’। পফেবহরন ওিাে সময় বলুন ‘ফবসফমল্লাহ’। 

আসরন বসাে সময় বলুন ‘আলহামদুফলল্লাহ’।24
 

 ফেক্সা, িযাফক্স, কাে, বাস, মট্রন ও ফবমারন আরোহন করে আপফন ফনরম্মাি 

যাত্রা পরথ্ে মদা‘আফি পড়রত পারেন: 
ْكرَب 

َ
هلل  أ

َ
ْكرَب، أ

َ
ْكرب، اهلَل  أ

َ
ِيَُّسۡبَحَٰنََّ اهلَل  أ رَََّّٱَّل  ِ َناََُّّمۡقرِنِيَََََّّلُۥَُّكن اََّوَماََّهََٰذاَّنَلَاََّسخ  وإناَّإلََّرب

 لَُمن َقلُِبو نََّ

“আল্লাহু আকবে, আল্লাহু আকবে, আল্লাহু আকবে, সুবহানাল্লাফয 

সাখ্খাোলানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বফেনীন ওয়া ইন্না ইলা োফব্বনা 

লামুনক্বাফলবূন”। 

অথ্য: “আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। পফবত্র সত্তা ফতফন, ফযফন 

এ বাহনরক আমারদে বশীভূত করে ফদরয়রছন। এরক বশীভূত কেরত 

আমো সেম ফছলাম না। আমো অবশযই আমারদে পালনকতযাে ফদরক 

ফফরে যারবা”।25 

 মনৌকা, লঞ্চ ও জাহারজ উরি আপফন ফনরনাি মদা‘আ পাি কেরত পারেন: 

                                                           
23 আবু দাউদ, হাদীস নিং ৫০৯৬; ফতেফমযী, হাদীস নিং ৩৪২৬ 
24  সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ২৯৯৩ 
25 সূো-আল যুখরূফ ৪৩:১৩-১৪; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৪২ 
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ََِِّّمۡسِب﴿ ََٰهاَّٱّلل  ََٰها اََََّّمٜۡرى ََّّإِن َََّّوُمۡرَسى ِ  [١٥: هود] ﴾ر ِحيم ََّّلََغُفور َََّّرب 

 উিােণ: ফবসফমল্লাফহ মাজফেহা ওয়া মুেছাহা ইন্না োফব্ববলা গাফুরুে 

োহীম। 

অথ্য: আল্লাহে নারমই এ বাহন িলািল করে এবিং থ্ারম। ফনশ্চয় আমাে 

প্রভু েমাশীল ও দয়ালু”। [সূো হুদ, আয়াত: ৪১] 

 যাো দূে মথ্রক আসরবন তাো বাস অথ্বা মট্রন মস্ট্শরন এরস আপনাে 

হজ সেীরদে সরে ফমফলত হরবন। তারদে সারথ্ শুরভিা ফবফনময় কেরবন। 

আপনাে দলরনতা অথ্বা আমীরেে ফনরদযশনা মরনারযাগ ফদরয় শুনুন। 

অতঃপে আপনাে বযাগপত্র ফনরয় পফেবহরন উিুন এবিং িূড়ােভারব আপনাে 

পফেফিতজনরদে কাছ মথ্রক ফবদায় ফনন। 

 যখন ফতনজন বা এে অফধক মলাক মকারনা দূেবতযী স্থারন সফরেে উরযরশয 

মবে হরব তখন তারদে মধয মথ্রক একজনরক আমীে ফনবযািন করে মনওয়া 

উত্তম। তাই আমীরেে ফনরদযশনা শুনুন ও দরলে শৃিংখলা বজায় োখুন।26
 

 ভ্রমণ অবস্থায় আপফন ফেলাক্স হরয় বসুন। সম্ভব হরল হজ ফবষরয় বই পড়ুন 

বা মরন মরন মদা‘আ ও ফযফকে করুন। মুসাফফরেে মদা‘আ আল্লাহ কবুল 

করেন।  

 সফরে আপফন ঘুমারত অভযস্থ হরল আপফন ঘুফমরয় মযরত পারেন। অথ্বা 

আপফন আপনাে অনয সেীরদে সরে হজ সম্পফকযত ফবষরয় আরলািনা 

কেরত পারেন। তরব সময় কািারনাে জনয অযথ্া গরে ফলপ্ত না হওয়াই 

ভারলা। 

 মুসাফফে অবস্থায় ভ্রমরণ সালাত কসে করে আদায় কেরত পারেন। কসে 

সালাত আদায় এে ফনয়ম-কানুন ভারলাভারব মজরন ফনন। মযাহে ও 
                                                           
26 আবু দাউদ, হাদীস নিং ২২৪১ 
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আসেরক একরত্র কসে করে মযাহে বা আসরেে সময় এবিং মাগফেব ও 

এশারক একরত্র কসে করে মাগফেব বা এশাে সময় জমা করেও আদায় 

কেরত পারেন।27
 

 সফেেত অবস্থায় জুমু‘আে সালাত-এে পফেবরতয মযাহে সালাত আদায় 

কেরত পারেন। ফকবলা মকান ফদরক তা একিু ফিো-ভাবনা বা ফজজ্ঞাসা 

করে ফনণযয় করে ফনরবন, তরব ফনণযয় কো সম্ভব না হরল বা জফিলতাে 

কােরণ মকারনা এক ফদকরক ফকবলা ফনধযােণ কেরবন।28
 

 যাত্রা পরথ্ মকাথ্াও অবতেণ করে এ মদা‘আ পাি কো: 
وْ  ع 

َ
ِة ِمْن َشِِّ َما َخلََق  اذ  بَِكِلَماِت اهللِ أ  تلذامذ

উিােণ: আউযু ফবকাফলমাফতল্লা-ফহত তাম্মাফত ফমন শােফে মা খলাক্ব। 

অথ্য: আফম আল্লাহে পফেপূণয বাকয িাো তাাঁে সৃফষ্টে অফনষ্ট মথ্রক আশ্রয় কামনা 

কেফছ।29
 

                                                           
27 সহীহ মুসফলম 
28 সূো-বাকাো ২:২৩৯, আবু দাউদ, হাদীস নিং ১২২৪-২৮ 
29 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৭০৮ 
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 ঢাকা হজ কযাম্প  

 হজ কযাম্প দূে মথ্রক আগত হজযাত্রীরদে আশ্রয়রকে। এখারন দরল দরল 

হজযাত্রীো এরস ১/২ ফদন থ্ারকন এবিং ফ্লাইরিে ফশফডউল অনুযায়ী হজ 

কযাম্প মছরড় িরল যান। 

 আপনাে হজ এরজফন্স হজ কযারম্প আপনাে থ্াকাে জনয মছাি মছাি 

ডেরমিফে রুম এে বযবস্থা কেরত পারেন ২য়/৩য় তলায়। হজ কযারম্পে 

ফনি তলা অফফফসয়াল কারজে জনয বযবহৃত হয়। 

 এখারন আপনাে হজ এরজফন্স, হজ কযারম্পে অফফস মথ্রক ফবফভন্ন 

কাগজপত্র পেীো কেরবন ও হজ ফ্লাইরিে ফশফডউল মিক কেরবন। মকউ 

যফদ মমফননজাইফিস ফিকা না ফনরয় থ্ারকন তরব এখান মথ্রক ফিকা ফনরত 

পারেন। 

 এখারন ফকছু খাবাে কযাফেন ২৪ ঘো মখালা থ্ারক। আপফন অথ্বা আপনাে 

হজ এরজফন্স এখান মথ্রক খাবাে এে বযবস্থা কেরত পারেন। আপফন 

এখারন ফকছু মাফন এক্সরিঞ্জাে পারবন এবিং িাইরল িাকা ফেয়াল করে ফনরত 

পারেন। 

 এখারন ফকছু হজ প্রফশেরণ অিংশ েহণ কেরত পারেন। এখারন মক্কা, 

মদীনা ও ফমনাে তাবুে মানফিত্র ফবতেণ কো হয় যা সিংেেণ করে োখরত 

পারেন। 

 হজ কযারম্প থ্াকাে সময় সতকয থ্াকুন কােণ এখান মথ্রক অরনক সময় 

িাকা ও অনযানয মূলযবান সামেী হাফেরয় অথ্বা িুফে হরয় যায়। 

 মরন োখরবন হজ কযাম্প একফি ধুমপান মুি এলাকা, এখারন অপনাে 

বনু্ধ-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনো আপনাে সারথ্ মদখা কেরত পারেন ফনি 
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তলায়; তরব তারদে ২য়/৩য় তলায় ডেরমিফে রুম এ যাওয়াে অনুমফত 

মদওয়া হয় না। 

 ফি মসৌফদ মমাবাইল ফসমকাডয (রমাফবফল, মজইন) পাওয়া যায় এখারন অথ্বা 

আপফন মমাবাইল ফসমকাডযও ফকনরত পারেন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা হজ কযাম্প -আশরকানা, এয়ােরপািয। 
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 মবাফডযিং পাস ও ইফমরেশন  

 হজ যাত্রাে প্রস্থান প্রফক্রয়াে কাজ (বড় বযাগ জমা কেণ, মবাফডযিং পাস ও 

ইফমরেশন) ঢাকা হজ কযাম্প মথ্রক শুরু হরত পারে আবাে ফবমান বন্দে 

মথ্রকও শুরু হরত পারে, এিা ফনভযে করে ফবমান কতৃযপে ও সেকাে এে 

ফসদ্ধারেে উপে। সাধােণত বািংলারদশ ফবমান এে প্রস্থান প্রফক্রয়াে কাজ 

শুরু হয় ঢাকা হজ কযাম্প মথ্রক এবিং মসৌফদ এয়ােলাইনস-এে কাজ শুরু 

হয় ঢাকা ফবমানবন্দে মথ্রক। 

 আপফন যফদ ঢাকা শহরেে মধয মথ্রক সোসফে আরসন তরব আপনাে হজ 

এরজফন্সে সারথ্ কথ্া বরল মজরন ফনন আপনাে ফ্লাইি মকান এয়ােলাইনরস 

এবিং আপনারক প্রথ্রম মকাথ্ায় ফেরপািয কেরত হরব - ঢাকা হজ কযাম্প 

নাফক ফবমান বন্দে। এখারন আমো ধরে ফনরয়ফছ আপফন প্রথ্রম ঢাকা হজ 

কযারম্প এরসরছন কােণ মবফশেভাগ হজযাত্রী হজ কযাম্প হরয় ফবমারন 

উরিন। 

 যখন ফ্লাইরিে সময় ফনকিবতযী হরব -সাধােণত ফ্লাইরিে ৫/৬ ঘো আরগ 

হজ কযারম্প ও ফবমানবন্দরে ফবমান ফশফডউল এে মঘাষণা হরব তখন 

আপফন আপনাে বযাগপত্র গুফছরয় ফনরয় যাত্রাে জনয প্রস্তুত হন। 

 আপনাে হজ এরজফন্সে পফেকেনা অনুসারে আপফন যফদ প্রথ্রম মক্কায় যান 

তাহরল আপনাে বাফড় মথ্রক অথ্বা হজ কযাম্প অথ্বা ফবমানবন্দে মথ্রকই 

শুধু ইহোরমে কাপড় পরে ফনরবন ফকন্তু ফনয়ত বাফক োখরবন। তরব 

ইহোরমে কাপড় আপফন ফবমারনে মভতরেও পেরত পােরবন। পৃষ্ঠা নিং .... 

মথ্রক আপফন ইহোরমে তাৎপযয ও ফবফধ-ফবধান ফবিাফেত জানরত 

পােরবন। 
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 আপফন যফদ প্রথ্রম মদীনায় যান তাহরল ইহোরমে কাপড় পফেধান কোে 

দেকাে মনই। সাধােণ কাপড় পফেধান করে যারবন। মযরহতু বািংলারদশ 

মথ্রক মবফশেভাগ হজযাত্রী প্রথ্রম মক্কা যান ও উমোহ পালন করেন তাই 

এখারন ধরে ফনফি আপফন প্রথ্রম মক্কায় যারিন। 

 ফবমারন ইহোরমে কাপড় পো দৃফষ্টকিু ও কফিন কাজ। তাই ফবমারন 

আরোহরণে পূরবযই ইহোরমে যাবতীয় প্রস্তুফত সম্পন্ন করে ফনরবন মারন 

ইহোরমে কাপড় পরড় ফনরবন। শুধুমাত্র ফনয়তিা বাফক োখরবন। ইহোম 

কেরবন বা ফনয়ত কেরবন যখন আপফন ফমকাত এে কাছাকাফছ মপৌছারবন। 

মকননা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মীকারতে কাছাকাফছ 

মপৌছারনাে পূরবয ইহোরমে ফনয়ত করেন ফন।30
 

 হজ কযারম্প অথ্বা ফবমানবন্দরে আপনাে দলরনতা বা আমীরেে ফনরদযশনা 

অনুযায়ী প্রথ্রম লাইন ধরে ফবমান ফিরকি হারত ফনরয় কাষ্টমস ও 

ইফমরেশন অফফরস ফগরয় বযাগ জমাকেণ কাউোরে আপনাে বড় বযাগফি 

জমা ফদরয় ফদন। এখারন আপনাে ফবমান ফিরকি মিক কো হরব এবিং 

আপনাে লারগরজ ফস্ট্কাে লাফগরয় ফবমারনে কারগযারত জমা কো হরব। 

এখারন আপনারক মবাফডযিং পাস মদওয়া হরব। যত্নসহকারে মবাফডযিং পাসফি 

সিংেেণ করুন। 

 এেপে ইফমরেশন অফফরসে ফদরক অেসে হউন এবিং লাইরন দাাঁড়ান। 

ইফমরেশন অফফসাে আপনাে পাসরপািয মিক কেরবন এবিং ফসল ফদরবন, 

ফতফন আপনারক ফকছু প্রশ্ন কেরত পারেন, আপনাে অফফস অনাপফত্তপত্র 

(NOC) মদখরত পারেন। ইফমরেশন-এে কাজ মশষ হরল হজযাত্রী অরপো 

                                                           
30 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১২১৮ 
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করে ফগরয় বসুন। মরন মরন মদা‘আ ও ফযফকে করুন। এেপে হজ 

কযারম্প হজযাত্রী পফেবহন বাস এরস হাজীরদে ফবমানবন্দে ফনরয় যারব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা হজ কযাম্প কাষ্টমস ও ইফমরেশন অফফস 
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 ঢাকা ফবমানবন্দে  

 ফবমানবন্দরেে ফনফদযষ্ট একফি কাউোরে লাইন ধরে দাাঁফড়রয় আপনাে মবাফডযিং 

পাস মদফখরয় আপনাে মছাি বযাগপত্র মিক কফেরয় অরপোে জনয ফনফদযষ্ট 

অরপো করে ফগরয় বসুন। 

 ফবমানবন্দরে হাজীরদে জনয আপযায়ন ফহসারব কখরনা কখরনা ফবফভন্ন মহল 

মথ্রক খাবাে ও পানীয় মদওয়া হয়। এগুরলা োখরত পারেন। 

 হরজে যাত্রায় আপনাে সরে অবশযই মছাি হাত বযাগ/বসফনক 

বযাগ/রকামরেে বযাগ মনরবন। এ বযারগ িাকা, পাসরপািয, ফিরকি, ওষুধ ও 

ফিফকৎসরকে বযবস্থাপত্র োখরবন। 

 ফ্লাইরিে সময় ফনকিবতযী হরল আবাে শৃিংখলাবদ্ধ হরয় লাইরন দাাঁড়ারবন 

এবিং লাইন ধরেই ফবমারন উরি পড়রবন। একফি সতযকতা; সবসময় দলবদ্ধ 

হরয় সকল জায়গায় যারবন এবিং সকল কাজ কেরবন। কখনই দলছাড়া 

হরবন না, দলছাড়া হরল আপফন হাফেরয় মযরত পারেন ও সমসযায় পড়রত 

পারেন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা ফবমানবন্দে 
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 ফবমারনে মভতরে  

 ফবমারন উরি আপনাে ফনফদযষ্ট আসন অথ্বা যফদ ফি ফসফিিং বলা হয় তখন 

ময মকারনা আসরন আসন েহণ করুন। আপনাে মাথ্াে উপরেে বরক্স 

আপনাে মছাি হাত বযাগফি োখুন।  

 ফবমারন উািাে পে আপনাে পফেফিতজনরদে মফান করে আপনাে অবস্থা 

সম্পরকয অবফহত করুন ও এেপে মমাবাইল মফানফি বন্ধ করে োখুন অথ্বা 

উড্ডয়রনে আরগ এয়ােরপ্লন মমাড ফদরয় োখুন। আপনাে ফসিফি মসাজা 

করে োখুন এবিং ফসি মবল্ট মবাঁরধ ফনন। এখন যাত্রা পরথ্ে মদা‘আফি 

পড়রত পারেন। 

 ফবমারনে কু্ররদে মঘাফষত ফনরদযশনা মরনারযাগ ফদরয় শুনুন। ফবমান কু্র যখন 

যাত্রী সিংখযা গণনা কেরবন তখন আপফন ফসরি বরস থ্াকুন। 

 সাধােণত হজ ফ্লাইরি ২তলা ফবফশষ্ট মবাফয়িং ৭৪৭/৭৭৭ ফবমান বযবহৃত 

হয়। এক একফি ফবমান ৪৫০-৫৫০ জন যাত্রী বহন কেরত পারে। 

 ফবমান উড্ডয়রনে পে ফসি মবল্ট খুরল ফসিফি ফপছরনে ফদরক মহরল ফদরয় 

আোম করে বসুন অথ্বা ঘুফমরয় যান। মরন মরন মদা‘আ ও ফযফকে করুন। 

 ফবমান সাধােণত ৬০০ মাইল/ঘো মবরগ ভূপৃষ্ঠ হরত ৩০,০০০ ফুি উপে 

ফদরয় উরড় যারব। মসৌফদ আেরবে মজযা ফবমানবন্দে মপৌছারত সময় লারগ 

সাধােণত ৫-৬ ঘো। 

 ফবমারনে ১বাে লাঞ্চ/ফডনাে ও ১বাে হালকা খাবাে পফেরবশন কো হরব। 

 ফবমারনে ওয়াশরুরম ফবমারন পাফন খুবই সীফমত তাই পাফন মবফশ খেি 

কেরবন না। ওয়াশরুরম অযু কেরবন না এবিং করমারডে ফভতরে ফিসুয 

মফলরবন না। 

 সালারতে জনয ফবমারন তায়ামু্মম কেরবন। এজনয মাফিে ইি মদওয়া হরব। 
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 ফবমান মকারনা মীকারতে কাছাকাফছ িরল এরল ফবমান কু্রো আরগভারগই 

জাফনরয় মদরবন। যাো প্রথ্রম মক্কায় যারবন, তাো তখন মীকাত মথ্রক 

ইহোম কেরবন বা উমোহে ফনয়ত কেরবন। এেপেই উমোহ অধযায় 

মথ্রক আপফন ইহোম ও উমোহ ফবষরয় ফবিাফেত জানরত পােরবন। 

 মজযা ফবমানবন্দরে ফবমান অবতেরণে পে আপফন মছাি হাত বযাগ ফনরয় 

ফনরি মনরম যাত্রীরদে ওরয়ফিিং লাউরঞ্জ/অরপো করে ফগরয় বসুন।  

 মদীনারতও ফবমানবন্দে আরছ। আপনাে হজ এরজফন্স যফদ প্রথ্রম মদীনা 

যাওয়াে পফেকেনা করে থ্ারকন তরব হজ ফ্লাইরিে ফশফডউল মদীনা 

ফবমানবন্দরেও ফনরত পারেন তরব মদীনা যাওয়া সহজ হয়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

ফবমারনে ফভতরে 
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উমোহ 
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 উমোহ-এে গুরুত্ব ও তাৎপযয  

 উমোহ খুবই গুরুত্বপূণয একফি ইবাদাত; যাে অথ্য মকারনা স্থারনে ফযয়ােত 

কো।  

 ইসলামী শেী‘আরতে পফেভাষায় আল্লাহে সন্তুফষ্ট অজযরনে জনয বছরেে ময 

মকারনা সময় মসফজদুল হাোরম গমন করে ফনফদযষ্ট ফকছু কমযকাণ্ড সম্পাদন 

কোরক উমোহ বলা হয়।  

 আবু হুোয়োহ োফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথ্রক বফণযত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘উমোহ; এক উমোহ মথ্রক পেবতযী 

উমোহে মধযবতযী সমরয় যা ফকছু পাপ (সগীো) কাজ ঘিরব তাে জনয 

কাফফাো (প্রায়ফশ্চত্ত করে)’’।31
 

 আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস োফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথ্রক বফণযত, োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ফনশ্চয় েমযান মারসে উমোহ 

একফি হরজে সমান’’।32
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘েমযান মারস উমোহ 

পালন কো -আমাে সারথ্ হজ কোে নযায়’’। 33
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম তাাঁে জীবনদশায় ৪ বাে উমোহ 

করেরছন।34
 

 মসফজদুল হাোরম প্ররবশ কো মথ্রক শুরু করে তাওয়াফ, সা‘ঈ ও হালাল 

হরয় উমোহ সম্পন্ন কেরত ২-৩ ঘো সময় লারগ মাত্র। 
 

                                                           
31 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬৫০ 
32 ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫০৯ 
33 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৬৩; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৫৬ ও ৩০৩৯ 
34 ফমশকাত, হাদীস নিং ২৫১৮ 
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 উমোহে ফেয, ওয়াফজব ও সুন্নাত  

ফেয ওয়াফজব সুন্ন্ে 

ইহোম কো মীকাত মথ্রক ইহোম 

কো 

উরল্লখরযাগয সুন্নাতগুরলা 

হল: 

তাওয়াফ কো কসে/হলক্ব কো হাজারে আসওয়াদ িুম্বন 

কো 

সাঈ কো  পুরুষরদে ওপে সুন্নাত 

হরি এ তাওয়ারফে প্রথ্ম 

ফতন িক্করে ‘েমল’ কো 

  পুরুষরদে জনয সুন্নাত হরি 

এ তাওয়ারফে সব কয়ফি 

িক্করে ইদরতবা কো  
  ইরয়রমনী মকাণ স্পশয কো 
 * তাওয়ারফে পে দু’োকাত সালাত 
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এক নজরে উমোহ। (১২৩৪) 
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 ইহোরমে মীকাত  

 মীকাত হরলা সীমা। হজ ও উমোহ পালরনে উরযরশয মক্কা গমনকােীরদে 

কা‘বা ঘে হরত একফি ফনফদযষ্ট পফেমাণ দূেত্ব মথ্রক ইহোম কেরত হয়, ঐ 

জায়গাগুরলারক মীকাত বলা হয়। 

 মীকাত দুই ধেরনে (১) মীকারত যামানী (সমরয়ে মীকাত) (২) মীকারত 

মাকানী (স্থারনে মীকাত)। 

 হরজে মীকারতে সময় হরলা ৩ফি মাস; শাওয়াল, ফজলক্বদ ও ফযলহজ 

মাস। তরব ফকছু আরলরমে মরত এফি ১০ ফযলহজ পযযে। উমোহে 

মীকারতে সময় হরলা বছরেে ময মকারনা সময়।35
 

 মীকারতে জনয ৫ফি ফনধযাফেত স্থান েরয়রছ:36 

মীকারতে 
নাম 

অনয নাম মক্কা মথ্রক 
দূেত্ব 

যারদে জনয 

যুল হুলায়ফা আফবয়ারে 

আলী 

৪২০ ফকফম মদীনাবাসী ও যাো এ পথ্ 

ফদরয় যারবন। 

আল জুহফাহ োফবগ ১৮৬ ফক.ফম. ফসফেয়া, মলবানন, জদযান, 

ফফফলফিন, ফমশে, সুদান, 

মেরক্কা ও সমে আফিকা। 

ইয়ালামলাম আস-

সা‘ফদয়া 

১২০ ফক.ফম যাো মনৌপরথ্ ইরয়রমন, ভােত, 

বািংলারদশ, পাফকিান, িীন, 

মালরয়ফশয়া, দফেণ এফশয়া, 

ইরন্দারনফশয়া মথ্রক আসরবন। 

                                                           
35 সূো আল-বাকাো ২:১৯৭ 
36 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৪২৯; সহীহ মুসফলম (২/৮৪১) 
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কােনুল 

মানাফযল 

সাইলুল 

কাফবে 

৭৮ ফক.ফম. কাতাে, কুরয়ত, সিংযুি আেব 

আফমোত, বাহোইন, ওমান, 

ইোক ও ইোন। আে যাো 

বািংলারদশ মথ্রক আকাশ পরথ্ 

ফজযা যারবন তারদে জনযও 

এফি মীক্কাত।  

যাতু ইেক - ১০০ ফক.ফম ইোক (আজকাল পফেতযাি) 

 বািংলারদশ মথ্রক যাো ফবমান মযারগ মজযা ফবমানবন্দরে অবতেণ কেরবন 

তারদে মীকাত হরলা ‘কােনুল মানাফযল’ (সাইলুল কাবীে)। আে মনৌপথ্ 

মযারগ যাো জাহারজ ভ্রমণ কেরবন তারদে মীকাত হরব ‘ইয়ালামলাম’। 

তরব আজকাল মনৌপথ্ মবফশ বযবহৃত হয় না। 

 যাো মীকারতে সীমানাে অভযেরে বসবাস করেন তারদে অবস্থারনে 

জায়গািাই হল তারদে মীকাত। অথ্যাৎ ময মযখারন আরছন মসখান মথ্রকই 

হরজে ইহোম কেরবন। তরব মক্কাে হাোম এলাকাে মভতরে বসবাসকােী 

বযফি যফদ উমোহ কেরত িান তা হরল তারক হাোম এলাকাে বাইরে ফগরয় 

মযমন তান‘ঈম তথ্া আরয়শা মসফজদ বা অনুরূপ মকারনা হালাল এলাকায় 

ফগরয় ইহোম কেরবন।  
 

 

 

 

 

 

 

ইহোরমে মীকাত 
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 ইহোরমে তাৎপযয  

 ইহোম শরেে আফভধাফনক অথ্য- হাোম কো, সীমাবদ্ধ বা অনুমফতহীন। 

ইহোরমে মাধযরম উমোহ/হরজে আনুষ্ঠাফনকতা শুরু হয়। 

 হজ ও উমোহ পালন কোে সময় ইহোম কো বাধযতামূলক। ইহোম কো 

অবস্থায় ফনফদযষ্ট ফকছু কমযকাণ্ড সমূ্পণয ফনফষদ্ধ হরয় যায়। 

 ইহোম অবস্থায় সকল পুরুষ একই েকরমে মপাশাক পফেধান করেন, 

যারত করে ধনী-গেীরব মকারনা মভদারভদ না থ্ারক। ইহোম মশ্রফণ, জাফত 

ও সিংসৃ্কফতে পাথ্যকয দূে করে মদয়। 

 ইহোরমে কাপড় ফসল্ক অথ্বা ময পশুে মগাশত হাোম তাে পশম ফদরয় 

ততফে কো না হয় এবিং কাপড় এতিা স্বি হরব না যারত শেীরেে 

মভতরেে অিংশ মদখা যায়। 

 পুরুরষে জনয ইহোরমে মপাশাক; মসলাইফবহীন দুই খণ্ড কাপড় (সাদা েিং 

অোফধকাে)। ময কাপড় ফদরয় শেীরেে উপরেে অিংশ আবৃত কো হয় 

তারক বরল ‘ফেদা’, আে ময কাপড় ফদরয় শেীরেে ফনরিে অিংশ আবৃত কো 

হয় তারক ‘ইযাে’ বরল। 

 মফহলাো তারদে স্বাভাফবক মপাশারকে মরতা মসলাইযুি হালকা ময মকারনা 

েিংরয়ে পছন্দনীয় মপাশাক পফেধান কেরবন (তা হরব শাফলন, পফেস্কাে, 

সুগফন্ধমুি এবিং খুব িকিরক েিংিিংরয় ও আকষযণীয় হরব না)। সারথ্ সারথ্ 

ইসলামী শেী‘আহ অনুসারে অবশযই যথ্াযথ্ পদযা পেরত হরব। 

 আপফন যফদ বািংলারদশ মথ্রক প্রথ্রমই মক্কায় যান এবিং উমোহ পালন 

করেন তাহরল আপফন ‘কােনুল মানাফযল’ মীকাত মথ্রক ইহোম কেরবন। 

আে আপফন যফদ প্রথ্রম মদীনা যান এবিং মদীনা মথ্রক মক্কায় যান তাহরল 

মসরেরত্র আপফন ‘যুল হুলায়ফা’ মীকাত মথ্রক ইহোম কেরবন। 
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 ইহোরমে পদ্ধফত  

 ইহোরমে কাপড় পফেধারনে আরগ সাধােণ পফেিন্নতাে কাজ মসরে ফনন - 

নখ কািা, লযাস্থারনে িুল পফেস্কাে, মগাাঁফ মছাি কো। তরব দাাঁফড় ও িুল 

কািরবন না। পফেিন্নতাে এ কাজগুরলা কো মুিাহাব।37
 

 এেপে মগাসল করুন, আে যফদ মগাসল কো সম্ভব না হয় তাহরল অযু 

করুন। ঋতুবতযী মফহলাো মগাসল করে সাধােণ কাপড় পরে ফনরবন এবিং 

উমোহ/হজ এে সকল ফবফধ-ফবধান পালন কেরবন, তরব ঋতু মশষ না 

হওয়া পযযে মসফজরদ হাোরম প্ররবশ কেরবন না, তাওয়াফও কেরবন না 

এবিং সালাতও আদায় কেরবন না। 

ঋতু মশষ হরল তাওয়াফ করে ফনরবন ও সালাত আদায় কেরবন। 

 পুরুষো ইহোরমে কাপড় পড়াে আরগ িুরল মতল বা ‘তালফবদ’ ফদরত 

পারেন এবিং শেীরে, মাথ্ায় ও দাাঁফড়রত সুগন্ধী বযবহাে কেরত পারেন; 

তরব ইহোম বাাঁধাে পে পােরবন না। সুগন্ধী মযন আবাে ইহোরমে কাপরড় 

না লারগ মস বযাপারে সতকয থ্াকরত হরব। মলরগ মগরল তা ধুরয় মফলরবন। 

মফহলাো কখনই মকারনা অবস্থারতই সুগফন্ধ বযবহাে কেরবন না। মফহলারদে 

সুগফন্ধ বযবহাে কো হাোম।38
 

 পুরুষো ইহোরমে কাপড় সুফবধা মরতা উপারয় পেরত পারেন তরব 

এমনভারব পেরবন যারত নাফভে উপে মথ্রক হািুে ফনি পযযে আবৃত হরয় 

যায় এবিং ইহোরমে কাপড় ফদরয় কাাঁধ ও শেীে আবৃত থ্ারক। 

                                                           
37 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৪৬৪ 
38 সহীহ বুখােী, হাদফস নিং ১৬৩৫ 
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 মফহলাো মুখমণ্ডল এবিং হারতে কফি মখালা োখরবন, মনকাব বা মবােকা 

িাো মুখমণ্ডল সবসময় ঢাকা োখা যারব না। তরব গারয়ে মাহোম 

পুরুষরদে সামরন বা মারঝ মগরল তখন মুখমণ্ডল আবৃত কেরবন। 

 উত্তম হরলা, মকারনা ফেয সালারতে পূরবয ইহোরমে কাপড় পো ও সালাত 

আদায় কো। আে ফেয সালারতে সময় না হরল তাফহয়যাতুল ওযুে ২ 

োকাত সালাত পড়া। সালারতে পে ইহোরমে ফনয়ত না করে ফবমারন 

উিরবন। মযরহতু ফনয়ত করেন ফন তাই তালফবয়াহ পাি মথ্রক ফবেত 

থ্াকুন। 

 ময মকারনা ফেয সালারতে পে ইহোম কো মুিাহাব। যফদ মকারনা ফেয 

সালারতে পে ইহোম কো হয়, তাহরল স্বতন্ত্র সালারতে প্ররয়াজন মনই। 

অনয সময় ইহোম বাাঁধরল ২ োকাত সালাত আদায় করে ফনরবন। এ 

দু’োকাত সালাত ফক ইহোরমে সালাত না তাফহয়াতুল অযুে -এ বযাপারে 

আরলমরদে মারঝ মতরভদ আরছ। তরব ফবশুদ্ধতম ও েহণরযাগয মত হরলা, 

এফি তাফহয়যাতুল অযু ফহসারব আদায় কো হরব। ইহোরমে জনয আলাদা 

মকারনা সালাত মনই। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফেয সালাত 

আদারয়ে পে ইহোরমে ফনয়ত করেফছরলন।39
 

 মীকারতে কাছাকাফছ যখন মপৌঁছারবন তখন ইহোম কোে জনয প্রস্তুফত 

ফনরবন। পুরুষো শেীরে তৃতীয় মকারনা কাপড় থ্াকরল তা খুরল োখরবন, 

মাথ্া মথ্রক িুফপ সফেরয় মফলরবন। তরব শীত ফনবােরনে জনয গারয় িাদে 

বা কম্বল বযাবহাে কেরত পারেন।  

 মীকারতে স্থান মথ্রকই উমোহে ফনয়ত কেরবন অথ্যাৎ ইহোম কেরবন; 

এমনফি কো ওয়াফজব। মীকারতে কাছাকাফছ মপৌঁছরল ফবমারনে পাইলি 
                                                           
39 সুনান নাসাঈ 
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মঘাষণা ফদরয় জাফনরয় মদরবন। জলফদ ইহোম বাাঁধুন কােণ ফবমান খুব দ্রুত 

মীকাত অফতক্রম করে িরল যারব। অরনরক মজযা ফবমানবন্দরে মপৌঁছারল 

ফনয়ত করেন ও তালফবয়াহ পাি করেন, এমন কাজ কোে মকারনা ফনয়ম 

মনই। 

আপফন যখন মীকারত কাছাকাফছ মপৌঁছারবন মকবল তখনই শুধুমাত্র উমোহে 

ফনয়ত (হজ এে নয়, মযরহতু আপফন তামাতু্ত হজ পালনকােী) কেরবন, এমনফক 

ঋতুবতযী মফহলাোও মীকাত মথ্রক উমোহে ফনয়ত কেরবন। আপফন মরন মরন 

বলুন:    ْمَرة بَلذيَْك ع   “লাব্বাইকা উমোহ’’  অথ্যাৎ আফম উমোহ কোে জনয 

হাফযে’’। অথ্বা বলুন,  ْمَرة  امهلل بَلذيَْك ع   “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমোহ’’। 

অথ্যাৎ মহ আল্লাহ আফম উমোহ কোে জনয হাফযে।” 

 এবাে স্বশরে তাওহীদ সম্বফলত তালফবয়াহ পাি শুরু করুন এবিং মসফজরদ 

হাোরম তাওয়াফ শুরুে আগ পযযে এ তালফবয়াহ পাি িলরত থ্াকরব। 
َ  يَْك  َشِ ََل  يَْك ، بَلذ يَْك مهلل بَلذ اَ  يَْك بَلذ  َ  ةَ اِلِّْعمَ وَ  ْمدَ احْلَ  ، إِنذ يَْك بَلذ  َك ل لَْك وَ  َك ل  يَْك  َشِ ، ََل الْم 
 َ  َك ل

‘‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শাফেকা লাকা লাব্বাফয়ক, 

ইন্নাল হামদা ওয়াফন্ন‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শাফেকা লাক’’। 

‘‘আফম হাফযে, মহ আল্লাহ! আফম হাফযে। আফম হাফযে, মতামাে মকারনা 

শেীক মনই, আফম হাফযে। ফনশ্চয় সকল প্রশিংসা ও ফন‘আমত মতামােই 

এবিং োজত্বও মতামােই, মতামাে মকারনা শেীক মনই’’।40 

 উমোহ সম্পন্ন কেরত না পাোে ভয় থ্াকরল (যফদ মকারনা প্রফতবন্ধকতা, 

বাধা অথ্বা অসুস্থতাে কােরণ না পারেন) তরব এ মদা‘আ পাি কেরবন: 

                                                           
40 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ৫৪৬০, ৫৯১৫; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১১৮৪ 
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ِ فَإِْن َحبََسِنْ  ْ ٌس َفَمحِ  َحاب تَِنْ ث  َحبَسْ َحيْ  ِلِّ  
‘‘ফা ইন হাবাসানী হা-ফবসুন, ফা মাফহল্লী হায়ছু হাবাসতাফন’’। 

‘‘যফদ মকারনা প্রফতবন্ধকতাে সমু্মখীন হই, তাহরল মযখারন তুফম আমারক 

বাধা ফদরব, মসখারনই আমাে হালাল হওয়াে স্থান হরব’’।41 

 তালফবয়াহ একিু উিু স্বরেই পাি কো উত্তম। তরব তালফবয়াহ খুব 

উচ্চস্বরে অথ্বা সমস্বরে পাি কেরবন না যা অনযরদে ফবেফিে কােণ হরয় 

দাাঁড়ায়। আে মফহলাো তালফবয়াহ পাি কেরবন ফনিু স্বরে অথ্বা মরন মরন। 

এখন আপনাে ইহোম কো হরয় মগরছ; এ ইহোম কোে কাজফি ফছল 

ফেয। 

 তালফবয়াহে মাধযরম তাওহীদ িিযা দৃশযমান। এরক হরজে মিাগান বলা হয়। 

তালফবয়াহ মবফশ মবফশ পড়া মুিাহাব। দাাঁফড়রয়, বরস, শুরয়, অযু, মব-অযু; 

সবযাবস্থায় তালফবয়াহ পড়া যায়।42
 

 মকউ যফদ মীকাত অফতক্রম করে মফরলন ফকন্তু ইহোম কেরত বা উমোহে 

ফনয়ত কেরত বযথ্য হন তাহরল আবাে উি মীকারতে স্থারন ফফরে ফগরয় 

ইহোম কেরত হরব। যফদ এিা কো সম্ভব না হয় তরব মীকারতে কথ্া 

মরন হওয়াে সারথ্ সারথ্ই ইহোম কেরত হরব। এমতাবস্থায় এ ফনয়ম 

লঙ্ঘরনে জনয হাোম এলাকাে মরধয কাফ্ফাো স্বরূপ একিা দম (পশু 

যরবহ) অবশযই কেরত হরব। এ পশুে মগাশত সমূ্পণয ফমসফকন ও 

গফেবরদে মারঝ ফবফলরয় ফদরত হরব। এ মগাশত মথ্রক মকারনা অিংশ ফনরজ 

েহণ কেরত পােরব না। 

                                                           
41 ফমশকাত, হাদীস নিং ২৭১১ 
42 ইবন খুযাইমাহ. হাদীস নিং ২৬২৮; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২১৯০ 
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 অরনরক ইহোম না করে মীকাত অফতক্রম করে মফলরল আরয়শা মসফজরদ 

ফগরয় উমোহে ফনয়ত করেন ও ইহোম বাাঁরধন - যাে মকারনা ফভফত্ত মনই। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইহোম অবস্থায় পুরুষো 
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ইহোম অবস্থায় নােীো 
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 ইহোম ও তালফবয়াে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 উমোহ বা হরজে ফনয়ত থ্াকা পেও ইহোম না মবাঁরধ মীকাত অফতক্রম 

কো। 

 মীকারতে আরগই ইহোম কো ও উচ্চস্বরে হজ বা উমোহে ফনয়ত কো। 

 এ কথ্া মানা, কথ্া না বরল মমৌনতাে সারথ্ হজ-উমোহ পালন কো 

উত্তম। 

 যাত্রা শুরুে সময় ফবমানবন্দরে মপৌঁরছই ইহোম কোে আরগই তালফবয়াহ 

পাি শুরু কো, অথ্বা দল মবাঁরধ সমরবত করে তালফবয়াহ পাি কো। 

 মকারনা এক ফনফদযষ্ট ফনয়রম ইহোরমে কাপড় পেরত হরব এ কথ্া মানয 

কো। 

 ইহোরমে কাপড় ডান বগরলে ফনি ফদরয় এবিং বাম কাাঁরধে উপে ফদরয় 

পো। বস্তুত এিা মকবল প্রথ্ম তাওয়ারফে সুন্নাত। অনয সময় কাাঁধ মঢরক 

োখরত হরব।  

 ইহোম অবস্থায় তালফবয়াে স্থরল উচ্চস্বরে সমরবত করে তাকবীে পাি 

কো। 

 তালফবয়াে আরগ বা পরে ‘আলহামদুফল্লাহ ইফন্ন উফেদুল...’ মদা‘আ পাি 

কো। 

 ইহোম মবাঁরধ আরয়শা/তান‘ঈম মসফজরদ সালাত আদায় কেরত যাওয়া। 

 ফকছু বইরয়ে ফনরদযশনা অনুসারে ফনফদযষ্ট ফকছু শরতয ফবরশষ ধেরনে জুতা 

পো। 

 ইহোম ছাড়া মীকারত ঢুরক আরয়শা মসফজরদ ফগরয় উমোহে ফনয়ত কো। 

 ইহোরমে কাপড় পরে এ কথ্া মানা ময সুো-কাফফরুন ও সুো-ইখলাস 

ফদরয় ইহোরমে দুই োকাত সালাত আদায় কেরত হরব। 
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 মীকাত এলাকায় মভতরে প্ররবরশে পে মীকাত সীমানাে বাইরে যাওয়া। 

যাওয়াে পে মসখান মথ্রক ইহোম না করে ফফরে আসা।  

 মজযা ফবমানবন্দরে প্ররবরশে ও অবতেরনে তথ্াকফথ্ত মদা‘আ পাি কো। 
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 ইহোম অবস্থায় অনুরমাফদত কাযযাবলী  

 হাতঘফড়, িশমা, মহডরফান, মবল্ট, মাফনবযাগ, শ্রবণযন্ত্র  

বযবহাে কো যারব। মফহলাো আিংফি ও গলায় মিইন পেরত 

পােরবন। 

 ছাতা, বাস ও গাফড়সহ তাবু, ফসফলিংরয়ে ছায়ায় আশ্রয় মনওয়া 

যারব।  

 লারগজ, মযারট্রস ইতযাফদ মাথ্ায় বহন কো। 

 জখম/ আহত স্থারন বযারন্ডজ পো যারব। 

 িশমা, ঘফড়, িাকা ও অনযানয প্ররয়াজনীয় ফজফনসপত্র বহন 

কোে জনয মসলাইযুি মছাি বযাগ বযবহাে কো যারব।  

 পফেষ্কাে পফেিছন্নতাে জনয পফেধারনে ইহোম কাপড় 

পফেবতযন কো যারব। ইহোরমে কাপড় মধৌত কো যারব। 

 মগাসল কো যারব। অফনিাকৃত ও অপ্রতযাফশত ভারব শেীরেে 

মকারনা িুল/রলাম উরি যাওয়া। 

 গৃহপাফলত পশু জবাই কো যারব, মাছ ধো যারব। 

 মানুরষে জনয েফতকে মকারনা প্রাণী কতৃযক আক্রাে হরল তা  

তাফড়রয় মদওয়া বা আত্মেোে জনয প্ররয়াজরন হতযা কো; মযমন- 

বনয কুকুে, ইাঁদুে, কাক, সাপ, ফবিু, ফিল, মশা, মমৌমাফছ ও 

ফপাঁপড়া ইতযাফদ।43 

 আত্মেোে জনয মিাে/ডাকাতরক আঘাত কো। 

 িান্ডা মথ্রক বাাঁিাে জনয শেীে আবৃত কোে জনয কম্বল, 

মাফলাে বযবহাে কো যারব। 
                                                           
43 নাসাঈ, হাদীস নিং ২৮৩৫; ফতেফমযী, হাদীস নিং ৮৩৮ 
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 ইহোরমে পে মযসব ফবষয় ফনফষদ্ধ  

 িুল, নখ ও দাাঁফড় কািা। (তরব মাথ্ায় ফিরুফন কোে সময় যফদ 

মকারনা িুল অফনিাকৃতভারব পরড় যায় বা উরি যায় ফকিংবা 

অসুস্থতা ও উকুরনে কােরণ  যফদ িুল মফল ফদরত হয় অথ্বা 

ভুলক্ররম মকউ যফদ নক বা িুল কারি, তাহরল মসিা েমারযাগয) 

 মদরহ, কাপরড়, খাবাে ও পাফনরত সুগফন্ধ বযবহাে কো। 

সুগফন্ধযুি সাবান, শযামু্প ও পাউডাে বযবহাে কো। (ইহোম 

কোে আরগে মকারনা সুগফন্ধ যফদ মদরহ থ্ারক তরব তারত 

মকারনা মদাষ মনই, তরব কাপরড়ে সুগফন্ধ ধুরয় মফলরত হরব।)44 

 হাোম এলাকাে মরধয মকারনা গাছ কািা, পাতা মছড়া বা উপরড় 

মফলা। এিাও হরজ আসা সকল মুসফলরমে মেরত্র প্ররযাজয, মস 

ইহোম অবস্থায় থ্াক বা না থ্াক। 

 হাোরমে সীমানাে মরধয মকারনা ধেরনে স্থলিে প্রাণী ফশকাে কো বা 

বনু্দক তাক কো অথ্বা ধাওয়া কোে মাধযরম ফশকারে সহরযাফগতা কো। 

এিা হরজ আসা সকল মুসফলরমে মেরত্র প্ররযাজয, মস ইহোম অবস্থায় 

থ্াক বা না থ্াক।45 

 অরনযে মখাাঁয়া যাওয়া মকারনা ফজফনস বা পফেতযাি মকারনা বস্তু কুফড়রয় 

মনওয়া। তরব মূল মাফলক জানা থ্াকরল তাে কারছ মপৌঁরছ মদওয়াে 

উরযরশয তুরল মনওয়া যারব। এিাও ইহোম ও ইহোম ছাড়া উভয় অবস্থাে 

জনযই প্ররযাজয। 

                                                           
44 সহীহ সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৪/৩৮৭,৩৮৮ 
45 সূো আল-মারয়দা ৫:৯৬, ৯৭ 
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 মকারনা অস্ত্র বহন কো বা অনয মকারনা মুসফলরমে সরে ঝগড়া-ফববারদ ফলপ্ত 

হওয়া, সিংঘরষয জফড়রয় যাওয়া অথ্বা খাোপ ভাষায় গাফলগালাজ কো।46 

 ফবরয় কো বা ফবরয়ে প্রিাব পািারনা বা অনয কারো জনয ফবরয়ে আরয়াজন 

কো, মযৌন সেম, হিবমথু্ন, স্ত্রীরক উরত্তজনাে সারথ্ আফলেন বা িুমু 

খাওয়া বা স্পশয কো বা মফহলারদে প্রফত এমন মকারনা ইফেত কো যা 

আকাঙ্খাে উরদ্রক করে।47 

 মফহলাো ইহোম অবস্থায় হাত গ্লাভস বা মনকাব (শি করে বাাঁধা মুরখাশ) 

পো। তরব সামরন মকারনা মবগানা পুরুষ িরল আসরল মাথ্াে কাপরড়ে 

ফকছু অিংশ ফদরয় মুখ মঢরক ফনরবন। 

 ইহোম অবস্থায় পুরুষো তারদে মাথ্ায় ইহোরমে কাপড় অথ্বা িুফপ অথ্বা 

মাথ্াে কভাে ফদরয় আবৃত কেরত পােরব না। আে যফদ অফনিাকৃত বা 

ভুলক্ররম মকউ মাথ্া মঢরক মফরল তাহরল মরন হওয়াে সারথ্ সারথ্ তা খুরল 

মফলরত হরব। তরব এজনয মকারনা কাফফাো আদায় কেরত হরব না।48 

 এছাড়া পুরুষো ইহোম অবস্থায় মসলাইযুি কাপড় মযমন- মগনফজ, শািয, 

পযাে, আন্ডােওয়াে পেরত পােরব না।49 
 

                                                           
46 সূো আল-বাকাো: ২:১৯৭ 
47 সহীহ সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৫/২০৯ 
48 সহীহ মুসফলম ৪/৫৪৩, ২২৮৭ 
49 সহীহ সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৪/৩৩১ 
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 ইহোরমে ফবধান লঙ্ঘরনে কাফফাো  

 ইহোম অবস্থায় কারো সরে মযৌন সেম কেরল তাে ইহোম মভরে যারব। 

হজ/উমোহ সমূ্পণয বাফতল হরয় যারব। ফকন্তু তবুও তারক হজ/উমোহে 

বাফক সব ফবধান সম্পন্ন কেরত হরব এবিং তারক কাফফাো ফহরসরব হাোম 

এলাকাে মরধয একফি ফফদইয়া/দম (পশু জবাই) কেরত হরব এবিং 

একফনষ্ঠভারব আল্লাহে কারছ েমা প্রাথ্যনা কেরত হরব। আবাে পেবতযীরত 

তারক হজ/উমোহে জনয আসরত হরব বা পুনোয় হজ/উমোহ কেরত 

হরব। 

 মকউ যফদ কাউরক ইহোম অবস্থায় মকারনা একফি ফনফষদ্ধ কাজ কেরত বাধয 

করে অথ্বা অনয মকারনা কােরণ বাধয হরয় ইহোম অবস্থায় ফনফষদ্ধ মকারনা 

কাজ করে তাহরলও তারক মকারনা ফফদইয়া ফদরত হরব না। 

 ইহোম অবস্থায় স্বেরদাষ হরল তারত ইহোম নষ্ট হরব না। ফেয মগাসরলে 

মাধযরম নাপাক ধুরয় পফেষ্কাে কেরত হরব। এ জনয অফতফেি আরেকফি 

ইহোম কাপড় োখা উত্তম। 

 মকউ যফদ সজ্ঞারন বা ইিাকৃতভারব ইহোম অবস্থায় ফনফষদ্ধ মকারনা কাজ 

করে তাহরল কাফ্ফাো (ফফদইয়া/দম) আদায় কেরত হরব।50
 

 ফফদইয়া/দম: হাোম এলাকাে মরধয কাফ্ফাোস্বরূপ একফি পশু (উি বা 

গরুে এক সপ্তমািংশ/ পূণয এক ছাগল/ পূণয এক মভড়া) যরবহ কো যা 

মকােবাফনে উপযুি এবিং সমূ্পণয মগাশত ফমসফকন ও গেীবরদে মারঝ 

ফবতেণ করে মদওয়া অথ্বা ফতন ফদন সাওম োখা অথ্বা ৬ জন গেীব 

                                                           
50 সূো আল-বাকাো: ২:১৯৬ 
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মলাকরক এক মবলা খাওয়ারনা (প্ররতযকরক অেত অধয সা‘ বা ১.২০ মকফজ 

পফেমাণ খাবাে মদওয়া)।51
 

 ইহোরমে ফবফধফবধান ও ফফদইয়া/দম ফবষরয় আেও ফবিাফেত ও খুফিনাফি 

ফবষয় জানরত করয়কফি বই পড়ুন। 

 মক্কাে হাোম এলাকাে সীমা: পূরবয ১৬ ফকরলাফমিাে (জা‘োনা), পফশ্চরম ১৫ 

ফকরলাফমিাে (হুদায়ফবয়াহ), উত্তরে ৭ ফকরলাফমিাে (তান‘ঈম), দফেরণ ১২ 

ফকরলাফমিাে (আদাহ), উত্তে-পূরবয ১৪ ফকরলাফমিাে (নাখলা উপতযকা)। 

 ফজবেীল আলাইফহস সালারমে মাধযরম ইবোহীম আলাইফহস সালাম মক্কাে 

সম্মারন হাোম এলাকাে সীমানা ফনধযােণ করেন। হাোরমে সীমানাে মরধয 

ফনোপত্তা মদওয়া হরয়রছ। হাোরমে সীমানাে মরধয অমুসফলমরদে প্ররবরশে 

মকারনা অনুমফত মনই। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মক্কাে হাোম এলাকাে সীমানা 

 মজযা ফবমানবন্দে: ইফমরেশন ও লারগজ  

                                                           
51 সহীহ বুখােী ও মুসফলম 
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 হজ সফরেে আরলািনায় ইরতাপূরবয আমো মজযা ফবমানবন্দে পযযে  

আরলািনা করেফছলাম এেপে উমোহে ইহোম ফবষরয় আরলািনা করেফছ, 

এখন আবাে হজ সফরেে ধাোবাফহক আরলািনায় ফফরে যাফি। 

 মজযা ফবমানবন্দরে ফবমান মথ্রক অবতেরণে পে আপফন মছাি হাত বযাগ 

ফনরয় ফনরি মনরম যাত্রীরদে ওরয়ফিিং লাউরঞ্জ/অরপো করে ফগরয় বসুন। 

এখারন একফি মছাি ইফমরেশন ফেম পূেণ করুন অথ্বা অনয কারো 

সাহাযয ফনরয় এফি পূেণ করুন। 

 এেপে দলবদ্ধ হরয় হালকা সবুজ েিংরয়ে ময মকারনা ইফমরেশন কাউোরে 

লাইরন দাাঁড়ারবন। মসখারন ইফমরেশন অফফসাে আপনাে পাসরপািয মিক 

কেরবন এবিং ফসল ফদরবন। আপনাে ফফিংগাে ফপ্রে ফনরত পারে, ছফবও 

তুলরত পারে। আপনাে মছাি হাত বযাগ স্কযান কো হরত পারে, আবাে নাও 

হরত পারে, এফি পফেফস্থফতে ওপে ফনভযে কেরব। 

 ইফমরেশন মিক কোে পে দলবদ্ধ হরয় আপফন লারগজ মবল্ট মথ্রক 

আপনাে বড় লারগজফি ফনরয় ফনন। একফি লারগজ ট্রফল ফনরয় এরত 

লারগজফি মেরখ মিরন ফনরয় িাফমযনাল মথ্রক মবে হরবন। 

 মবে হওয়াে মগরি মসৌফদ ট্রান্সরপািয কতৃযপে আপনাে বড় লারগজফি ফনরয় 

ফনরব যা জায়গা মরতা বািংলারদশ প্লাজায় মপরয় যারবন। 

 পরে আরেকফি কাউোরে আপনাে পাসরপািয আবাে মিক কো হরব এবিং 

আপনাে পাসরপারিয বাস ট্রারভল ফস্ট্কাে লাফগরয় মদওয়া হরব। এসব 

আনুষ্ঠাফনকতা সম্পন্ন করুন। 

 মজযা ফবমানবন্দরে ইফমরেশন কাউোরে ও অনয কাউোরে মযসব মসৌফদ 

মলাক কাজ করেন তাো খুব মন্থে গফতরত ও ধীরে কাজ করেন এবিং 

আপফন কতেণ লাইরন দাাঁফড়রয় আরছন অথ্বা আপফন কতিা ক্লাে তাো 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  87 

 

এসব ফবষয় ফবরবিনা করেন না। কােণ, তাো প্রফতফদন এমন হাজাে 

হাজাে হজযাত্রীরক মসবা ফদরিন। তাই আপনারক তধযযশীল থ্াকাে 

অনুরোধ কেরবা। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

মজযা ফবমানবন্দে - ইফমরেশন অফফস 
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 মজযা ফবমানবন্দে: বািংলারদশ প্লাজা  

 বািংলারদশ প্লাজা মজযা ফবমানবন্দরেে বাইরে বািংলারদশী হজযাত্রীরদে 

অরপোে জনয একফি ফনফদযষ্ট স্থান। এখারন বরস থ্াকুন বাস না আসা 

পযযে ফবশ্রাম করুন। তালফবয়াহ পাি কেরত থ্াকুন। আপফন ময ইহোম 

কো অবস্থায় আরছন মসিা ভুরল যারবন না। 

 এবাে আপনাে মসৌফদ আেরবে মমাবাইল ফসম িালু করুন। আপনাে 

পফেফিতজনরদে মফান করে আপনাে অবস্থা সম্পরকয অবফহত করুন। 

আপনাে হজ গাইরডে নাম্বাে ও মবশ করয়কজন হজযাত্রীরদে নাম্বাে 

মমাবাইরল মসভ করে োখুন। 

 আপফন এখান মথ্রকও মসৌফদ ফসম ফকনরত পােরবন। যারদে স্মািযরফান 

েরয়রছ তাো ইোেরনি ফসম ফকনরত পারেন।  

 মজযা বািংলারদশ হজ ফমশরনে একফি অফফস এখারন অবফস্থত। এখারন 

আরশপারশ অরনক কযারফরিফেয়া ও মদাকান েরয়রছ। পযযাপ্ত ওয়াশরুম ও 

সালারতে স্থানও েরয়রছ এখারন আরশপারশ। 

 আপনাে মসৌফদ মু‘আফল্লম আপনাে জনয পফেবহন পািারবন। বাস আসরল 

আপনাে বড় লারগজফি বারসে বক্স অথ্বা ছারদ ফদরয় ফদন। এরেরত্র 

মখয়াল োখরত হরব আপনাে বযাগ ও লারগজ সফিক বারস উিরলা ফক না। 

 বাস ড্রাইভাে বা সুপােভাইজে সকল যাত্রীে পাসরপািয ফনরয় ফনরবন। তরব 

মকারনা ফিো কেরবন না ও ভয় পারবন না। কােণ, এসব পাসরপািয মসৌফদ 

মু‘আফল্লম অফফরস জমা োখা হরব। হজ মশরষ ফফেফত যাত্রাে সময় আপফন 

পাসরপািয মফেত পারবন। 
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 আবাে মসই একই সতযকতা; সবসময় দলবদ্ধ হরয় সকল জায়গায় যারবন 

এবিং সকল কাজ কেরবন। কখনই দলছাড়া হরবন না, দলছাড়া হরল 

আপফন হাফেরয় মযরত পারেন ও সমসযায় পড়রত পারেন। 

 মজযা মথ্রক বাস যাত্রা করে মক্কা মপৌছারত ২-৩ ঘণ্টা আেও অবস্থা 

অনুযায়ী আেও মবফশ সময় লাগরত পারে। হাজীরদে আপযায়ন ফহসারব 

োিায় মিকরপারষ্ট নািা ও পাফন ফবতেণ কো হয়, এগুরলা েহণ করুন। 

োিায় তালফবয়াহ পাি কেরত থ্াকুন। 

 

 

 

 

 
 

বািংলারদশ প্লাজা               বাস সাফভযস 
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 মক্কায় মপৌঁছারনা ও আইফড সিংেহ  

 মক্কায় মপৌঁছারনাে পে পফেবহন বাস আপনারক প্রথ্রমই ফনরয় যারব মক্কা 

মু‘আফল্লম অফফরস। মসখারন তাো আপনারক ফকছু উপহাে ও আপযায়ন 

কেরত পারেন। আপফন তা সানরন্দ েহণ করুন। 

 মু‘আফল্লম অফফস সকরলে পাসরপািয পেীো এবিং গণনা কেরবন। তাো 

আপনাে পাসরপািয মেরখ ফদরবন এবিং এে পফেবরতয পফেিরয়ে জনয 

আপনারক হারতে বযান্ড ও হজ পফেিয়পত্র (সামফয়ক আইফড কাডয) প্রদান 

কেরবন। পেবতযীরত ছফবসহ একফি আইফড কাডয প্রদান কেরবন, যারত 

আপনাে নাম ও পাসরপািযসহ যাবতীয় ডািা থ্াকরব।    

 এই হারতে বযান্ড ও আইফড কাডয খুবই গুরুত্বপূণয। এরত আপনাে মক্কা 

মুআফল্লরমে নাম, ফিকানা ও মফান নম্বে আেফবরত মলখা েরয়রছ। আপফন 

যফদ হাফেরয় যান তাহরল এিা আপনাে মু‘আফল্লমরক খুাঁরজ মবে কেরত 

সাহাযয কেরব। এেপে মক্কায় মহারিল/বাফড়রত ফগরয় উিমবন। 

 মহারিরল অথ্বা ভাড়া কো বাফড়রত মপৌঁছারনাে সারথ্ সারথ্ আপনাে রুরম 

উরি পড়ুন। আপনাে হজ এরজফন্স আপনারদে আবাসরনে জনয ফবফভন্ন রুম 

বোয করে ফদরবন। মফহলা ও পুরুষো একই অথ্বা আলাদা আলাদা রুরম 

থ্াকরত হরত পারে। 

 মদখা যায় অরনক হজযাত্রী ফনরজে রুরমে বযাপারে সন্তুষ্ট হরত পারেন না 

এবিং তাো রুম পফেবতযরনে মিষ্টা করেন। এিা যফদ সম্ভব হয় তাহরল 

পফেবতযন করুন, আে তা না হরল ফবষয়ফি এখারনই মছরড় ফদন। ফকন্তু 

ফবষয়ফি ফনরয় িানা হযািড়া করে মবফশ দূে ফনরয় যারবন না। আপফন যা 

মপরয়রছন তা ফনরয়ই সন্তুষ্ট থ্াকুন। এিারক পেীো ফহরসরবই মরন করুন। 
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 রুরম ফগরয় ফকছুেণ ফবশ্রাম করুন, মগাসল করুন ও খাবাে েহণ করুন। 

তরব এ সমরয় কাাঁিা মপাঁয়াজ ও েসুন খাওয়া মথ্রক ফবেত থ্াকুন। 

 আপফন ময ইহোম অবস্থায় আরছন মসিা ভুরল যারবন না, তালফবয়া পাি 

কেরত থ্াকুন। এেপে আপনাে হজ গাইড ময মকারনা সময় সবাইরক 

একফত্রত করে পেবতযী কাজ তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পরকয আরলািনা কেরত 

পারেন। 

 হজ সফরেে ময ধাোবাফহক বণযনা এখারন কো হরয়রছ তা বািংলারদরশে 

মপ্রোপি ফবরবিনা করে একফি বািব সফে সম্পরকয ধােণা ফদরত মিষ্টা 

কো হরয়রছ। গাইরড আরলাফিত মকারনা ফবষয় আপনাে জনয বযফতক্রম 

হরত পারে, এফি সমূ্পণয হজ বযাবস্থাপনা বা মপ্রোপরিে ওপে ফনভযে 

করে। হরজে ফকছু প্রফক্রয়া বছোরে পফেবতযনও হরত পারে। আফম এরেরত্র 

নতুন সিংস্কেণ মদওয়াে মিষ্টা কেব। পািকবৃরন্দে কারছ ফবনীত অনুরোধ 

োখরবা আপনাে অফভজ্ঞতা ও মতামত জাফনরয় আমারক সহরযাফগতা 

কেরবন। 

 

মক্কাে ও হরজে আইফড কাডয 
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মক্কা আল-মুকােেমা ‘সম্মাফনত মক্কা’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োরতে মক্কা নগেী - উপেহ মথ্রক মতালা ছফব 

  



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মক্কা শহে ও মসফজদুল হাোম - যমযম িাওয়াে মথ্রক মতালা ছফব (২০০৫) 

 

মসফজদুল হাোম এে অভযেরেে দৃশয (২০১০) 
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 মক্কা ও মসফজদুল হাোরমে ইফতহাস  

 মক্কা সম্মাফনত শহে। ‘বাইতুল আফতক’ পুোতন ঘে অথ্যাৎ ‘কা‘বা’ে 

সম্মারনে কােরণ মক্কারক সম্মাফনত কো হরয়রছ। সকল শহরেে মিরয় 

আল্লাহ ও তাাঁে োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফনকি ফপ্রয় এ 

শহে, মুসফলমরদে ফকবলা ও হরজে স্থান। 

 এ পফবত্র শহেরক আল্লাহ তা‘আলা কুেআরন করয়কফি নারম উরল্লখ 

করেরছন: 

1) মক্কা  ২) বাক্কা  ৩) আল-বালাদ  ৪) আল-কাফেয়াহ  ৫) উমু্মল কুো 

 ‘‘আল্লাহ দৃষ্টাে বণযনা করেরছন একফি জনপরদে, যা ফছল ফনোপদ ও 

ফনফশ্চে’’।52
 

 সম্মান ও মযযাদা প্রকারশে জনয আল্লাহ তা‘আলা মক্কাে কসম করে 

বরলরছন;  ‘‘আফম এ নগরেে শপথ্ কেফছ’’।53
 

 মক্কায় বসবাস উত্তম, এখারন মনকী ও ইবাদত উত্তম; ফিক মতমফন খাোপ 

কাজ এবিং পারপে গুনাহও অরনক মবফশ। মক্কারক ফনোপত্তা মদওয়া 

হরয়রছ। মক্কায় মহামােী/রপ্লগ মোগ ছড়ারব না কখনও, মক্কায় দযাল 

প্ররবশ কেরত পােরব না। মক্কা প্ররবশ এে সকল পরথ্ আল্লাহে 

মফরেশতাো েেী ফহসারব অবস্থান কেরছন। 

 আেুল্লাহ ইবন আদী ইবন আল-হামো মথ্রক বফণযত, ফতফন োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক বলরত শুরনরছন, ‘‘আল্লাহে কসম, মহ মক্কা তুফম 

আল্লাহে সকল ভূফমে মিরয় উত্তম ও আমাে ফনকি অফধক ফপ্রয়। আমারক 

                                                           
52 সূো আন-নাহল: ১৬:১১২ 
53 সূো আল-বালাদ: ৯০:১ 
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যফদ মতামা হরত মবে হওয়াে জনয বাধয না কো হত তাহরল আফম কখরনা 

মবে হতাম না’’।54  

 কা‘বা ঘে ও এে িােপারশ তাওয়ারফে জায়গা মবষ্টন করে ময মসফজদ 

স্থাফপত তা মসফজদুল হাোম নারম পফেফিত। কা‘বা ঘরেে িােপারশ 

তাওয়ারফে জায়গাে মমরঝরক মাতাফ বলা হয়। কা‘বা ঘরেে তাওয়াফ 

শুরু কোে কনযােফি হাজরে আসওয়াদ কনযাে নারম পফেফিত। এে ডান 

পারশে কনযােফি ইোফক কনযাে, তাে ডান পারশে কণযােফি শাফম কনযাে 

এবিং তাে ডান পারশে কণযােফি ইরয়রমনী কনযাে নারম পফেফিত। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘মসফজরদ হাোম বযতীত 

আমাে এ মসফজরদ (মসফজরদ নববী) সালাত অনয স্থারন সালারতে মিরয় ১ 

হাজাে গুণ উত্তম, আে মসফজরদ হাোরম সালাত ১ লে সালারতে মিরয় 

উত্তম’’।55
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে সময় কা‘বা ও মসফজদুল হাোমরক 

মকে করে এে িােপারশ অরনক বসফত গরড় উরিফছল যা পেবতযীরত 

ক্রমবধযমান মুসল্লীরদে জনয সালারতে জায়গাে সিংকুলান হফিল না। 

 মখালাফারয় োরশফদরনে যুরগ প্রথ্রম উমে োফদয়াল্লাহু আনহু ও পরে 

উসমান োফদয়াল্লাহু আনহু মসফজরদে আরশপারশে জায়গা মলাকরদে কাছ 

মথ্রক ক্রয় এে সীমা বফধযত করেন ও প্রািীে ফদরয় মদন। পেবতযীরত 

আেুল্লাহ ইবন যুবারয়ে মসফজরদে পূবযফদরক এবিং আবু জাফে মনসুে 

পফশ্চম ফদরক ও শারমে ফদরক প্রশি করেন। পেবতযীরত মবশ করয়কজন 

                                                           
54 ফতেফমযী, হাদীস নিং ৩৯২৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৩০৮ 
55 ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৩৯৬ 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  97 

 

মুসফলম শাসকরদে আমরল মসফজদুল হাোরমে সীমা বফধযত হয় ও সিংস্কাে 

সাফধত হয়। 

 এেপে প্রায় এক হাজাে বছে মসফজরদে সীমা বফধযত কোে মকারনা কাজ 

কো হয় মনই। অতঃপে ১৩৭০ ফহজেীরত মসৌফদ বাদশাহ আেুল আযীয 

ইবন আেুে েহমান আল সাউদ এে আমরল মসফজরদে জায়গা ছয় গুণ 

বৃফদ্ধ করে আয়তন হয় ১,৮০,৮৫০ ফমিাে। এ সমরয় মসফজরদ মারবযল 

পাথ্ে, আধুফনক কারুকাযয, নতুন ফমনাে সিংরযাজন কো হয়। সাফা 

মােওয়া মদাতলা কো হয়। মছাি বড় সব ফমফলরয় ৫১ফি দেজা ততফে কো 

হয় মসফজরদ। 

 এেপে মসৌফদ বাদশা ফাহাদ ইবন আেুল আযীয প্রশিকেরণে কারজ হাত 

মদন। ফতফন মসফজরদে মদাতলা, ফতন তলা ও ছারদ সালারতে বযাবস্থা 

করেন। ফতফন মসফজরদে আধুফনকায়রনে জনয অরনক কাজ করেন। 

 হাোরমে প্রশিকেরনে কাজ ফনঃসরন্দরহ গুরুত্বপূণয কাজ; ফকন্তু মুসফল্লরদে 

এক ইমারমে ফপছরন একফত্রত কোও ফছল অফত গুরুত্বপূণয ফবষয়। আরগ 

মসফজরদ িাে মাযহারবে মলারকরদে িােফি আলাদা মুসল্লা গরড় উরিফছল। 

এক আযারনে পে িাে আলাদা জায়গায় িাে মাযহারবে মলাকরদে িােফি 

আলাদা জামাআত হরতা। যাে ফরল মুসফলমরদে মারঝ ভােন ও অরনক 

ফবদ‘আফত প্রথ্া প্রিলন শুরু হয়। ফকন্তু পরে আল সাউদ এে আমরল সকল 

মুসফলমরক োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ও সালারফ সারলহীনরদে 

পরথ্ ফফফেরয় ফনরয় আরসন ও সকল মুসফলমরদে এক ইমারমে ফপছরন 

সালাত আদারয়ে আরদশ মদন। 

 সবযরশষ ২০১০ খৃঃ মসৌফদ বাদশাহ আবদুল্লাহে তোবধারন মসফজদুল 

হাোরমে তাওয়াফ ও মূল মসফজদ প্রশিকেরনে দাফয়ত্ব পায় মসৌফদ ইবন 
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লারদন কনস্ট্রাকশন মকাম্পাফন। এখন এ প্রশিকেরনে কাজ প্রতীয়মান। 

এ কাজ মশষ হরত ২০১৭-১৮ সাল লাগরব আশা কো যায়। বতযমারন প্রায় 

৩০-৩৫ লোফধক মুসফল্ল একরত্র সালাত আদায় কেরত পারেন এবিং আশা 

কো যায় এ কাজ মশষ হরল প্রায় ৫০ লোফধক মুসল্লী একরত্র সালাত 

আদায় কেরত পােরবন। 

 মক্কা ও মসফজদুল হাোম এে ইফতহাস ফবিাফেত জানরত ‘পফবত্র মক্কাে 

ইফতহাস: শাইখ ছফীউে েহমান মমাবােকপুেী’ বইফি পড়ুন। 
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 তাওয়ারফে তাৎপযয  

 তাওয়ারফে সাধােণ অথ্য হরলা - বায়তুল্লাহ বা কা‘বা আবতযন কো। 

 কা‘বা ঘরেে িােপারশ শেী‘আত ফনধযাফেত পদ্ধফতরত ৭ বাে প্রদফেণ 

কোরক তাওয়াফ বলা হয়। কা‘বা ঘে তাওয়াফ কোে মনকী অপফেসীম। 

 পৃফথ্বীে বুরক আল্লাহে ইবাদারতে জনয ফনফমযত কা‘বা ঘেই ফছল প্রথ্ম 

ঘে। পৃফথ্বীে আে মকারনা ঘে তাওয়াফ কোে জনয আল্লাহ ফনরদযশনা মদন 

ফন। 

 আল্লাহ তা‘আলা বরলন, ‘‘এবিং আফম ইবোহীম ও ইসমাঈল-মক আরদশ 

ফদরয়ফছলাম মযন তাো আমাে ঘেরক তাওয়াফকােীরদে, ইফতকাফকােীরদে, 

রুকু ও সাজদাহকােীরদে জনয পফবত্র করে োরখ’’।56
 

 এক হাদীরস তাওয়াফরক সালারতে সমতুলয বলা হরয়রছ। পাথ্যকয শুধু 

এতিুকু, তাওয়ারফে সময় কথ্া বলা তবধ তরব প্ররয়াজন বযাফতরেরক না 

বলাই উত্তম। 

 মহাফবরবে বৃহৎ শফিে িােফদরক সকল মছাি বস্তু আবতযন করে বা আল্লাহ 

মকফেক মানরবে জীবন বা মহান আল্লাহে ফনদশযন ও ফনয়ামরতে িােপারশ 

মানুরষে ফবিেণ বা এক আল্লাহ ফনভযে জীবনযাপরনে গভীে অফেকাে বযি 

কো - এসবফকছুেই প্রতীক হরি তাওয়াফ। তাওয়াফ কোে মাধযরম 

আল্লাহ তা‘আলাে প্রফত আনুগতয ও বশযতারকই বুঝায়। 

 যফদও মবফশেভাগ উত্তম কাজ ডান মথ্রক বারম কোে জনয ফনরদযশনা 

মদওয়া হরয়রছ, ফকন্তু কা‘বা শেীফ তাওয়াফ কেরত বলা হরয়রছ বাম ধাে 

ধরে। আশ্চযযজনক ফবষয় হরলা সূযয, িে, পৃফথ্বী এবিং মদরহে েি িলািল 

বাম মথ্রক ডারন হয়। 
                                                           
56 সূো আল-বাকাো: ২:১২৫ 
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 হজ ও উমোহ উভয় ইবাদারতে জনযই তাওয়াফ বাধযতামূলক। হজ বা 

উমোহ পালনকােীরক ময মকারনা উপারয় (রহাঁরি অথ্বা হুইল মিয়ারে বা 

কাাঁরধ িরড়) তাওয়াফ সম্পন্ন কেরত হয়। 

 ঋতুবতযী মফহলাো তাওয়াফ কেরত পােরবন না; তরব তাো হজ ও 

উমোহে অনযানয কাযযাবলী সম্পাদন কেরত পােরবন এবিং তারদে ঋতু বন্ধ 

হওয়াে পে তাো তাওয়াফ কেরবন। 

 কা‘বা ঘে সিংলগ্ন একফি স্থান েরয়রছ যাে নাম হাফতম/ফহজে - কা‘বা 

ঘরেে উত্তে ফদরক কা‘বা সিংলগ্ন অধয-বৃত্তাকাে এ উিু মদওয়ালফিও কা‘বা 

ঘরেেই অিংশ। এ হাফতরমে মধয ফদরয় তাওয়াফ কেরল তাওয়াফ হরব না। 

(বাফহে অিংশ ফদরয় তাওয়াফ কেরত হরব) 

 সাধােণত তাওয়াফ ৪ ধেরনে। যথ্া - তাওয়াফুল কুদুম (ইফোদ ও ফক্বোন 

হাজীে প্রথ্ম তাওয়াফ/তামাতু্ত হাজীে উমোহে তাওয়াফ), তাওয়াফুল 

ইফাদাহ/ফযয়াোহ (হরজে ফেয তাওয়াফ), তাওয়াফুল ফবদা (হরজে ফবদায় 

তাওয়াফ) ও নফল তাওয়াফ (ঐফিক তাওয়াফ)। 
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 তাওয়ারফে জনয ফকছু গুরুত্বপূণয তথ্য ও ফিপস  

কাজ মথ্রক পযযে প্রফত আবতযন ও 

সবযরমাি দূেত্ব 

(আনুমাফনক) 

কা‘বা তাওয়াফ 

(মাতাফ-প্রধান মফ্লারে) 

হাজরে 

আসওয়াদ 

হাজরে 

আসওয়াদ 

০.৩২ ফক.ফম ও ২.২৫ 

ফক.ফম 

কা‘বা তাওয়াফ 

(মাতারফে ২য় তলায়) 

হাজরে 

আসওয়াদ 

হাজরে 

আসওয়াদ 

০.৪৫ ফক.ফম ও ৩.১২ 

ফক.ফম. 

কা‘বা তাওয়াফ 

(হাোরমে ২য় ও ৩য় 

তলায়) 

হাজরে 

আসওয়াদ 

হাজরে 

আসওয়াদ 

০.৬৮ ফক.ফম ও ৪.৭৬ 

ফক.ফম. 

 যফদ হজ শুরুে ৭-১০ ফদরনে মরধয উমোহ কেরত যান তরব প্রিণ্ড ফভরড়ে 

মরধয পড়রত হরত পারে। এজনয মসফজরদে দুই অথ্বা ফতন তলা ফদরয় 

প্রথ্ম তাওয়াফ কো ভাল। তাছাড়া সাধােণত এশাে সালারতে পরে বা 

মধযোরত বা সকাল ৬িা মথ্রক ৯িাে মরধয তাওয়াফ কো ভারলা। এরত 

আপফন সালারতে সমরয় তাওয়াফ কো, সূরযযে তাপ ও অফতফেি ফভড় 

এড়ারত পােরবন। 

 তাওয়ারফে পূরবয পাফন কম করে পান কেরল ভারলা হয়। তাওয়ারফে 

আরগ িয়রলি/বাথ্রুম মসরে মনওয়া উত্তম। সরে মাসনুন দু‘আ-ে বই 

মনওয়া যায়। 

 তাওয়াফ কোে সময় সযারন্ডল বহন কোে জনয মছাি কাপরড়ে বযাগ/কাধ 

বযাগ সরে ফনরবন। মমাবাইল মফানফি বন্ধ করে সারথ্ ফনরবন অথ্বা 
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সাইরলে মমারড ফদরয় োখরবন। আপনাে মহারিল বা বাফড়ে ফিকানা কাডয 

সরে মনরবন। হজ আইফড কাডয ও হারতে বযান্ড সরে োখুন। 

 তাওয়ারফে সময় ফভরড়ে মরধয শাে থ্াকরবন। দেকাে হরল কারো হাত 

ধরে োখরবন। তাড়াহুড়া কেরত ফগরয় অনযরক ধাক্কা ফদরয় কষ্ট মদরবন না। 

 সবাই দলবদ্ধ হরয় তাওয়াফ কোে মিরয় মছাি মছাি দল হরয় তাওয়াফ 

কোই উত্তম। কােণ সবাে গফত এক নয় আে মরনারযাগ আল্লাহে ফযফকে 

কোে মিরয় দরলে প্রফত থ্াকরব মবফশ। তরব হাফেরয় যাওয়াে খুব ভয় 

থ্াকরল কথ্া ফভন্ন। 

 তাওয়ারফে প্রথ্ম ফদনই হাজারে আসওয়াদ িুম্বন কোে মিষ্টা কেরবন না। 

সারথ্ মফহলা থ্াকরল খুব কা‘বা ঘে মঘরষ তাওয়াফ কেরত যারবন না। 

 যখনই আযান শুনরবন তখনই তাওয়াফ/সা‘ঈ বন্ধ করে ফদরয় সালারতে 

প্রস্তুফত ফনরবন। সালাত আদায় করে আবাে মসখান মথ্রকই শুরু করে 

মদরবন। 

 মসফজদুল হাোরম প্ররবশ ও কা‘বা তাওয়াফ  

 এবাে তাওয়ারফে জনয প্রস্তুফত ফনন। তাওয়ারফে পূরবয পফেস্কাে পফেিন্ন ও 

পফবত্র হওয়া আবশযক। সকল প্রকাে নাপাকী মথ্রক পফবত্র হরত হরব। 

মক্কাে আসাে পরে ও তাওয়ারফে পূরবয মগাসল কো মুিাহাব। তরব শুধু 

ওযু কেরলও িলরব। ওযু ছাড়া বা হারয়য মনফাস অবস্থায় তাওয়াফ কো 

জারয়য নয়। ইহোরমে ফবফধ-ফনরষধ স্মেণ োখরবন এবিং মবফশ মবফশ 

তালফবয়াহ পাি কেরত থ্াকরবন। 

 মসফজদুল হাোরমে যাওয়াে োিায় ফকছু স্থান ফিফিত করুন ও মসখারন 

যাওয়াে পথ্ ফিরন োখরত মিষ্টা করুন। এরত করে আপফন যফদ দল মথ্রক 
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ফবফিন্ন হরয় পরড়ন অথ্বা হাফেরয় যান তাহরল সহরজই বাসা বা মহারিরল 

ফফরে আসরত পােরবন।  

 আপফন ময মকারনা মগি ফদরয়ই প্ররবশ কেরত পারেন। তরব তাওয়াফ শুরু 

কোে জায়গায় সহরজ মপৌছারনাে জনয সাফা পাহারড়ে পারশে মগি ফদরয় 

প্ররবশ কেরল সহজ হয়। মসফজরদ প্ররবরশে আরগ মসরন্ডল খুরল মশলরফ 

োখুন অথ্বা সরে মছাি বযরগ ফনরয় ফনরত পারেন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসফজদুল হাোরমে প্রধান মগইিসমূহ 

 ডান পা ফদরয় মসফজদুল হাোরম প্ররবশ করুন এবিং এ মদা‘আ পাি করুন:    
 َ  مهلل اْفتَ بسم اهلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ا

َ
ِتَك مْحَ رَ  اَب بْوَ ْح يِلْ أ  

‘‘ফবসফমল্লাফহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা োসূফলল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ 

তাহলী আবওয়াবা োহমাফতকা’’। 

‘‘আল্লাহে নারম আেম্ভ কেফছ। সালাত ও সালাম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে উপে।  
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মহ আল্লাহ, আপফন আমাে জনয আপনাে েহমরতে দেজা উেুি করে 

ফদন’’। 

 উমোহে ফনয়রত মসফজদুল হাোরম প্ররবশ কেরল ‘তাফহয়াতুল মসফজদ’ 

সালাত আদায় কোে প্ররয়াজন মনই। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম মসফজদুল হাোরম প্ররবশ করে সোসফে তাওয়াফ করেরছন। 

ফকন্তু অনয মকারনা সমরয় মসফজরদ প্ররবশ কেরল দু’োকাত তাফহয়যাতুল 

মসফজদ সালাত আদায় না করে মসফজরদ মযন মকউ না বরসন; তরব 

মকারনা সালারতে ইকামত হরয় মগরল মসই সালারত শাফমল হরয় যারবন। এ 

ফনয়ম সকল মসফজরদে মেরত্র প্ররযাজয।57
 

 মসফজরদে ফভতরে প্ররবশ করে কা‘বাে উরযরশয মযরত মযরত তালফবয়াহ 

পাি কেরত থ্াকুন। যখনই কা‘বা শেীফ মিারখ পড়রব তখনই তালফবয়াহ 

পাি বন্ধ করে তাওয়ারফে প্রস্তুফত ফনন ও তাওয়ারফে ফনয়ত করুন। কা‘বা 

শেীফ মিারখ পড়া মাত্রই মজারে তাকফবে মদওয়া বা দু হাত তুরল মদা‘আ 

কো সহীহ হাদীস িাো প্রমাফণত নয়। তাওয়ারফে শুরুরত মরন মরন ফনয়ত 

কেরবন। ফনয়রতে জনয মুরখ ফকছু বলরত হয় না, মকারনা কারজে জনয দৃঢ় 

ইিা মপাষণ কোই হরি ফনয়ত। এ তাওয়াফ কো উমোহে ফেয কাজ। 

 তাওয়াফ শুরুে স্থারন (হাজরে আসওয়াদ কনযাে) যাওয়াে আরগ শুধু 

পুরুষো তারদে ইহোরমে কাপরড়ে এক প্রাে ডান বগরলে ফনি ফদরয় 

ফনরয় বাম কাাঁরধে উপে ফদরবন এবিং ডান কাাঁধ ও বাহু উেুি করে 

ফদরবন। এরক বলা হয় ‘ইদফতবা‘’। সাত িক্বরেই এমনফি কো সুন্নাত। 

মমরয়রদে মকারনা ইদফতবা‘ মনই। এ ইদফতবা‘ শুধুমাত্র (তামাতু্ত হাজীে) 

উমোহে তাওয়াফ এবিং (ফক্বোন ও মুফফেদ হাজীে) তাওয়ারফ কুদুরমে 
                                                           
57 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৬৫৫ 
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সময় কেরত হয়। আে অনয মকারনা তাওয়ারফে সমরয়ে জনয ইদফতবা‘ 

কো প্ররযাজয নয়। 

 এবাে তাওয়াফ শুরুে স্থারন তাওয়াফকােীরদে মরারত ফমরশ যাওয়াে মিষ্টা 

করুন। মরারতে ফবপেীরত যাওয়াে মিষ্টা কেরবন না। কােণ এরত ফবপেীত 

ফদক মথ্রক আসা মলারকে মরারত আঘাত মপরত পারেন ও আপফন 

তাওয়াফকােীরদে তাওয়ারফ বযাঘাত সৃফষ্ট কেরত পারেন।  

 

কা‘বা তাওয়াফ 

 তাওয়াফকােীরদে সারথ্ িলরত িলরত হাজরে আসওয়াদ বোবে এরস 

লেয করুন হাজরে আসওয়াদ এে মকাণ/কনযাে বোবে মাসফজদুল 

হাোরমে মদওয়ারল সবুজ েিংরয়ে আরলাে বাফত মদওয়া আরছ। এ সবুজ 

বাফত ও হাজরে আসওয়ারদে মকাণ বোবে মপৌছরল বা তাে একিু 

আরগই সম্ভব হরল একিু মথ্রম বা িলরত িলরতই হাজরে আসওয়াদ 

এে ফদরক মুখ করে ডান হাত উিু করে হাজরে আসওয়ারদে ফদরক 

মসাজা ধরে বলুন:   ْكرَب   ِمْسِب اهلِل اهلَل
َ
أ  ‘‘ফবসফমল্লাফহ আল্লাহু আকবাে’’। 
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 তাকবীে বলাে পে আপনাে ডান হাত ফনরি নাফমরয় ফনন ও েমল (দ্রুত 

পদরেরপ বীেত্ব প্রকাশ) করে িলরত শুরু করুন। হারত মকারনা িুমু 

খারবন না। অরনকরক লেয কেরবন এক/দুই হাত উিু করে তাকবীে 

বলরছন ও হারত িুমু খারিন, এমনফি কো সফিক সুন্নাত ফনয়ম নয়।58
 

 হাজরে আসওয়াদ পাথ্ে িুম্বন করে তাওয়াফ শুরু কো উত্তম ও এমনফি 

কো সুন্নাত। তরব যফদ িুমু মখরত না পারেন তাহরল ডান হাত ফদরয় 

পাথ্েফি স্পশয করে আপনাে হারত িুমু ফদরয় তাওয়াফ শুরু কেরত পারেন। 

ফকন্তু হজ মমৌসুরম অফতফেি ফভড় ও ধাক্কাধাফক্কে কােরণ হাজরে আসওয়াদ 

এে ধারে কারছই যাওয়া যায় না, তাই আপনারক দূে মথ্রক ইশাো করেই 

তাওয়াফ শুরু কোে পোমশয ফদব। পেবতযীরত আপফন যখন নফল 

তাওয়াফ কেরবন তখন যতদূে সম্ভব ধাক্কাধাফক্ক না করে ও কাউরক কষ্ট 

না ফদরয় হাজরে আসওয়াদ পাথ্ে িুম্বন কোে মিষ্টা কেরত পারেন। 

 হাজরে আসওয়াদ পাথ্ে স্পরশযে ফযীলত সম্পরকয হাদীরস এরসরছ, এ 

পাথ্ে স্পশয কেরল গুনাহসমূহ (সগীো গুনাহ) সমূরল মুরছ যায় ও এ 

পাথ্ে হাশরেে ময়দারন সােী ফদরব ময বযফি তারক স্পশয করেরছ।59
 

 এবাে কা‘বারক আপনাে বাম ফদরক মেরখ আবতযন/িক্কে ফদরত শুরু 

করুন। হাজারে আসওয়াদ কনযাে এে সবুজ বাফত মথ্রক শুরু করে কা‘বা 

ঘরেে ইোফক কনযাে, হাফতম, সাফম কনযাে, ইরয়রমফন কনযাে পাে করে মফে 

হাজরে আসওয়াদ কনযাে এে সবুজ বাফত পযযে হাাঁিা মশষ হরল এক িক্কে 

গণনা কো হয়। এভারব আেও ছয় িক্কে ফদরত হরব। এ সাত িক্কে সম্পন্ন 

হরল তাওয়াফ মশষ হরয় যারব। 

                                                           
58 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬০৭ 
59 ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নিং ২৭২৯ 
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 শুধুমাত্র পুরুরষো িক্করেে শুরুরত দৃঢ়তাে সারথ্ বীে মবরশ কাাঁধ মহফলরয় 

প্রথ্ম ফতন িক্কে সম্পন্ন কেরবন অথ্যাৎ; একিু দ্রুত ও েুদ্র কদরম বুক 

িান করে জফগিং করে/রহাঁরি ‘েমল’ করে িক্কে সম্পন্ন কেরবন, এমনফি 

কো সুন্নাত। তরব ফভরড়ে কােরণ েমল কো সম্ভব না হরল মকারনা সমসযা 

মনই, আপফন স্বাভাফবকভারবই হাাঁিরবন। এ েমল কো শুধুমাত্র (তামাতু্ত 

হাজীে) উমোহে তাওয়াফ ও (অনযানয হাজীে) তাওয়ারফ কুদূরমে জনয 

প্ররযাজয। আে অনয মকারনা তাওয়ারফে সময় েমল কেরত হয় না। িতুথ্য 

িক্কে মথ্রক আপফন আবাে স্বাভাফবকভারব হাাঁিরত শুরু কেরবন এবিং এ 

ধাো বজায় োখরবন সপ্তম িক্কে পযযে। মফহলারদে মকারনা েমল মনই। 

 তাওয়ারফে জনয ফনফদযষ্ট মকারনা মদা‘আ মনই। ফকছু ফকছু বইরত মদখরবন; 

প্রথ্ম িরক্রে মদা‘আ, ফিতীয় িরক্রে মদা‘আ.. মলখা থ্ারক। কুেআন হাদীরস 

এধেরনে িক্রফভফত্তক মদা‘আে মকারনা দলীল মনই। তাওয়াফেত অবস্থায় 

আপফন ইরি কেরল কুেআন ফতলাওয়াত, মদা‘আ, ফযফকে, ইসফতগফাে 

কেরত পারেন আপনাে ফনরজে ইিা মত। আল্লাহে প্রশিংসা করুন, োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে দুরূদ পড়ুন। সব মদা‘আ ময 

আেবীরত কেরত হরব তাে মকারনা ফনয়ম মনই, ময ভাষা আপফন ভারলা 

মবারঝন ও আপনাে মরনে ভাব প্রকাশ পায় মস ভাষারতই মদা‘আ করুন। 

তরব মরন োখরবন; আওয়াজ করে, মজারে শে করে বা দলবদ্ধ হরয় 

মকারনা মদা‘আ পাি কো সুন্নাত ফনয়ম এে অেভুযি নয়। এরত অনযরদে 

মরনারযাগও নষ্ট হয়। মদা‘আ কেরবন আরবগ ও ফমনফতে সারথ্ মরন মরন। 

তাওয়ারফে সময় তাওহীদরক জােত করুন। তাওয়ারফে সময় এফদক 

ওফদক তাকাতাফক ও ঘুোঘুফে না করে একােফিরত্ত ফবনয় এে সারথ্ 

তাওয়াফ কোই উত্তম। খুব মবফশ প্ররয়াজন বযাফতরেরক তাওয়ারফে সময় 
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কথ্া না বলাই মশ্রয়। এ বইরয়ে মশরষ কুেআন ও হাদীস মথ্রক মবশ ফকছু 

মদা‘আ সিংরযাজন কো হরয়রছ যা তাওয়ারফে সময় পড়রত পারেন। 

 তাওয়াফ কোে সময় পুরুষ ও মফহলা একফত্রত হরয় একই জায়গায় 

তাওয়াফ কেরত হয়, তাই তাওয়াফ কোে সময় মবগানা পুরুষ মফহলাে 

গারয়ে সারথ্ ধাক্কা লাগা বা স্পশয লাগরত পারে তাই আপনারক সবযদা 

সতকয থ্াকরত হরব এবিং এ ফবষয়গুরলা সবযাত্নক এফড়রয় িলরত হরব। 

অবস্থা বুরঝ একিু ফভড় এফড়রয় তাওয়াফ কো উত্তম। ফকছু মলাক বা দল 

তাওয়ারফে সময় এরক অরনযে হাত ধরে বযাফেরকড/বৃত্ত বাফনরয় মসই 

বৃরত্তে মারঝ মফহলারদে ফনোপত্তা মদওয়াে মিষ্টা করেন যারত তাো হাফেরয় 

না যান। এমন কো ফিক নয় কােণ এরত অনযরদে তাওয়াফ বযাহত হয়। 

দলরনতা একফি মছাি পতাকা বা ছাতা ফনরয় সামরন থ্াকরত পারেন এবিং 

অনযো তারক অনুসেণ কেরত পারেন অথ্বা এরক অরনযে হাত ধরে মছাি 

মছাি দল করে তাওয়াফ কেরত পারেন। 

 তাওয়াফেত অবস্থায় প্রফত িক্করে ইরয়রমনী কনযারে মপৌঁছারনাে পে আপফন 

ডান হাত অথ্বা দুই হাত ফদরয় কা‘বাে ইরয়রমনী কনযাে শুধু স্পশয কেরবন 

(এমনফি কো সুন্নাত), তরব ফভরড়ে কােরণ এিা কো সম্ভব না হরল 

মকারনা সমসযা মনই। আপফন িক্কে িাফলরয় যারবন। দূে মথ্রক হাত উফিরয় 

ইশাো কেরবন না বা িুম্বন কেরবন না ফকিংবা আল্লাহু আকবােও বলরবন 

না। 
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কা‘বা শেীফ পফেফিফত 

 প্ররতযক িক্করে ইরয়রমনী কনযাে মথ্রক হাজারে আসওয়াদ কনযাে এে 

মাঝামাফঝ স্থারন থ্াকাকারল এ মদা‘আ পাি কো মুিাহাব ও সুন্নাত: 
ْنيَا َحَسنَة  وذ ا  َربذنَا  قِنَا َعَذاَب الذارِ ِخَرِة َحَسنَة  وذ َْل  ِِف اتِنَا ِِف ادلُّ  

‘‘োববানা আফতনা ফফযুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফফল আফখোফত হাসানাহ, 

ওয়াফক্বনা আযাবান নাে’’। 

‘‘মহ আমারদে প্রফতপালক, আপফন আমারদে দুফনয়া ও আফখোরত কলযাণ  

দান করুন এবিং জাহান্নারমে আগুন মথ্রক েো করুন”।60
 

 প্রথ্ম এক িক্কে মশষ করে হাজরে আসওয়াদ কনযাে মপৌঁছাে পে আবাে 

আরগে মরতা করে দূে মথ্রক ডান হাত উিু করে তাকবীে ফদরয় ফিতীয় 

িক্কে শুরু কেরবন। এরেরত্র শুধু মরন োখরবন ‘ফবসফমল্লাফহ আল্লাহু 

আকবাে’ না বরল শুধু বলরবন ‘আল্লাহু আকবাে’। এমনফি পেবতযী সকল 

িক্কে এে শুরুরত বলরবন। 

 উপরোি ফনয়মানুযায়ী সাত িক্কে মশষ কেরবন। এভারব আপনাে তাওয়াফ 

সম্পন্ন কেরবন। তাওয়াফ মশরষ মাতাফ মথ্রক ধীরে ধীরে মবে হরয় 

মকারনা ফাাঁকা স্থারন অবস্থান েহন করুন। 

                                                           
60 সূো আল-বাকাো: ২:২০১ 
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 তাওয়াফ মশষ হওয়া মাত্রই পুরুষো তারদে ডান কাাঁধ ইহোরমে কাপড় 

ফদরয় মঢরক মদরবন। এবাে আপফন ‘ইদফতবা‘’ মথ্রক মুি হরয় মগরলন।  
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তাওয়ারফে সময় ফনরনাি ফবষয়গুরলা স্মেণ োখরত হরব 

 তাওয়ারফে সময় যফদ অযু মভরে যায় তখন সম্ভব হরল মসফজরদে মভতরে 

দ্রুত অযু করে আবাে তাওয়াফ শুরু কেরবন। মযখারন মশষ করেফছরলন 

ফিক মসখান মথ্রকই আবাে শুরু কেরবন। ফকন্তু যফদ মবফশ সময় মেপন 

করে মফরলন বা বাইরে অযু কেরত যান তরব আবাে পুনোয় নতুন করে 

তাওয়াফ শুরু কো উত্তম। 

 একবারেই তাওয়াফ মশষ কোে মিষ্টা কেরবন। খুব মবফশ দেকাে না হরল 

তাওয়ারফে মারঝ থ্ামা অথ্বা তাওয়ারফে মারঝ ফকছুেণ ফবশ্রাম মনওয়াে 

মিষ্টা কেরবন না। যফদ মবফশ সময় মেপন করে মফরলন তরব আবাে 

পুনোয় নতুন করে তাওয়াফ শুরু কেরবন। 

 কয়ফি িক্কে মশষ করেরছন, ৩ফি না ৪ফি! এ ফনরয় যফদ মরন মকারনা সরন্দহ 

মদখা মদয় তাহরল ৩ফিরক সফিক ধরে তাওয়াফ িাফলরয় যারবন। ৭ িক্কে 

এে ১ িক্কে কম হরল তাওয়াফ সমূ্পণয হরব না। 

 মফহলারদে জনয পোমশয হরলা - আপনাো হাজরে আসওয়ারদ িুমু খাওয়াে 

মিষ্টা কেরবন না। মফহলাো পুরুরষে মরতা ইদফতবা‘ ও েমল কেরবন না। 

মবগানা পুরুষরদে মথ্রক সতকয মথ্রক ও ফনোপদ দূেত্ব বজায় মেরখ 

তাওয়াফ কেরত মিষ্টা কেরবন। 

 তাওয়াফ কোে সময় মকারনা সালারতে আযান বা ইকামত হরল সরে সরে 

সতে (কাাঁধ ও শেীে) মঢরক ফনরয় সালাত পরড় ফনরবন এবিং পরে মযখারন 

মশষ করেফছরলন মসখান মথ্রক আবাে ইদফতবা‘ করে তাওয়াফ শুরু 

কেরবন। মবফশ সময় মেপন না করে জলফদ তাওয়াফ শুরু কেরবন। 

 মসফজদুল হাোরমে সীমানাে ফভতরে মথ্রক কা‘বাে িােপাশ ফদরয় তাওয়াফ 

কেরত হরব। মসফজরদে সীমানাে বাইরে ফদরয় তাওয়াফ কেরল তাওয়াফ 
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হরব না। অসুস্থয বা িলরত অেম মলাকরদে জনয হুইল মিয়াে ভাড়া করে 

তাওয়াফ কোে বযবস্থা কেরত পারেন।  

 মরন োখরবন, হরজে সময় কা‘বাে মদওয়ারল আম্বে ও সুগন্ধী মদওয়া হয়। 

সুতোিং মকউ কা‘বাে মদওয়াল স্পশয বা জফড়রয় ধেরবন না। কােণ এরত 

আপনাে ইহোরমে কাপরড় সুগন্ধী মলরগ মযরত পারে। মাক্বারম ইবোহীম 

এে মদওয়ালও স্পশয বা জফড়রয় ধেরবন না। 

 এফি একফি মশানা কথ্া যাে সতযতা যািাই কো সম্ভব হয় ফন; তা হরলা- 

অরনরক বরলন তাওয়ারফে সময় বা অনয সমরয় অরনরকে মবল্ট মকরি 

মমাবাইল ও ফেয়াল িুফে যায়। আবাে তাো িুফেে ফশকাে হরয়রছন তা 

মদফখরয় মলাকজরনে কারছ সাহাযয প্রাথ্যনা করেন। অরনরক বলরছন 

তাওয়ারফে সময় আসরল কারো ফকছু িুফে কোে সাহস হওয়াে কথ্া নয়, 

এো মানুরষে কারছ সাহাযয পাওয়াে আশায় এ অসাধু পথ্ অবলম্বন করেন 

হাজীে মবশ ধরে। আবাে অরনরক বলরছন, হরত পারে আসরলই মকউ িুফে 

কেরছ! এখন এ অবস্থায় আপনাে আমাে দাফয়ত্ব মিাে ধো বা সতয 

উদঘািন কো নয়; তরব কখরনা মিারখে সামরন অনযায় বা িুফে মদখরল 

তাে প্রফতবাদ মতা কেরতই হরব। আপনারক ফবষয়ফি অবফহত কেলাম 

শুধুমাত্র সতকযতা অবলম্বন কোে জনয। 

 মাক্বারম ইবোহীম ও যমযম কুপ  

 তাওয়াফ মশরষ আপফন সম্ভব হরল মাক্বারম ইবোহীরম মপছরন মযরত 

পারেন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফনরনাি আয়াত অনুযায়ী 

মসখারন সালাত আদায় করেরছন। আয়ারত এরসরছ,  
ُِذوا َّ﴿ َقامََِِّّمنََّوٱَّت  َِٰهََّّم  ىََّّمََّإِبَۡر

 [٥٢١: ابلقرة] ﴾ُمَصل ٗ
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‘‘আে মতামো ইবোহীরমে দণ্ডায়মানস্থানরক সালাত আদারয়ে স্থান ফহরসরব 

েহণ করো”।61
 

 সম্ভব হরল মাক্বারম ইবোহীরমে মপছরন দাাঁফড়রয় অথ্বা ফভরড়ে কােরণ 

সম্ভব না হরল মসফজদুল হাোরমে ময মকারনা স্থারন দুই োকাত সালাত 

আদায় করুন। এ সালারতে প্রথ্ম োকাআরত সূো-ফাফতহা ও সূো-

কাফফরুন এবিং ফিতীয় োকাআরত সূো-ফাফতহা ও সূো-ইখলাস পড়া 

সুন্নাত।62 

 এই দুই োকাত সালাত ওয়াফজব নাফক সুন্নাত তা ফনরয় আরলমগরণে মারঝ 

মতরভদ েরয়রছ। আরেকফি ফবষয়, মাকরুহ সময় পফেহাে করে এ সালাত 

আদায় কো উত্তম। এ সালারতে পে দুই হাত উফিরয় মদা‘আ কোে 

মকারনা দলীল হাদীরস খুরজ পাওয়া যায় না। এ সালাত তাওয়ারফে মকারনা 

অিংশ নয় বেিং এফি একফি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত। 

 মসফজদুল হাোরম সালাত পড়াে সময় মখয়াল োখরত হরব, পুরুষ নােী 

পাশাপাফশ দাাঁফড়রয় বা পুরুষ সোসফে নােীে মপছরন দাাঁফড়রয় সালাত আদায় 

না করেন। এমন কো জারয়য নয়। অরনরকই এ ফবষয়ফি জারনন না বা 

মখয়াল করেন না, তরব সকরলে এ ফবষরয় সরিতন থ্াকা উফিৎ। 

  

                                                           
61 সূো আল-বাকাো: ২:১২৫ 
62 ফতেফমযী, হাদীস নিং ৮৬৯ 
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মাক্বারম ইবোহীম 

 এবাে যমযম কুরপে পাফনে মিপ অথ্বা করেইনারেে কারছ ফগরয় মপি 

ভরে পাফন পান করুন এবিং ফকছু পাফন মাথ্ায় ঢালুন। এখারন এখন 

যমযরমে পাফন দাাঁফড়রয় পান কোই সুন্নাত বরল মকারনা মকারনা আরলম মত 

প্রকাশ করেরছন, কােণ এভারব োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

করেরছন। অনয আরলমগণ বরলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম ওযরেে কােরণ এখারন দাাঁফড়রয় যমযরমে পাফন পান করেরছন। 

কােণ, ফতফন মানুরষে প্ররশ্নে জবাব ফদফিরলন, মসখারন বসাে সুবযবস্থা ফছল 

না। 

 যমযরমে পাফন করয়ক মঢারক পান কো উত্তম। খুব িাণ্ডা পাফন পান না 

করে নেমাল (Not cold) পাফন পান কো উত্তম। 

 যমযরমে পাফন পফবত্র পাফন। পৃফথ্বীে বুরক সরবযাত্তম পাফন। এ পাফন েুধা 

ফনবােক ও মোরগে মশফা করে।   

 এবাে সা‘ঈ কোে জনয সাফা পাহারড়ে ফদরক েওয়ানা মহান। 
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যমযম পাফন 

 তাওয়ারফে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 অরনরক মরন করেন তাওয়ারফে জনয মগাসল কো বাধযতামূলক। 

 মফহলারদে মকারনা স্পশয যারত না লারগ মসজনয মমাজা পো বা একজাতীয় 

সযারন্ডল পো অথ্বা হাত আবৃত কো। 

 মসফজদুল হাোরম প্ররবশ করে (তাওয়ারফে বাধয-বাধকতা থ্াকাে পেও) 

তাফহয়যাতুল মসফজদ সালাত পড়া। 

 তাওয়ারফে তাকবীরেে সময় উভয় হাত উিু কো এবিং বারজভারব শে 

করে হারত িুমু খাওয়াে শে কো ও হারত িুম্বন কো। 

 হাফতরমে মধয ফদরয় তাওয়ারফে মিষ্টা কো, হাফতম আসরল কা‘বােই অিংশ। 

 ৭ িক্করেে জনয ৭ ফি আলাদা আলাদা মদা‘আ মুখি করে পাি কো। 

 প্রিফলত যয়ীফ হাদীস; (আল্লাহ তা‘আলা প্ররতযক ফদন ১২০ফি েহমত 

নাফযল করেন। ৬০ফি তাওয়াফকােীরদে জনয..) 

 ইরয়রমনী কনযাে স্পশয কোে সময় কাপরড়ে ফনরিে প্রারে স্পশয কো। 

 কারলা পাথ্ে স্পশয কোে সময় বলা; (মহ আল্লাহ আপনাে প্রফত ফববাস 

মথ্রক এবিং আপনাে েরন্থে সতযায়ন মথ্রক..)  

 কারলা পাথ্ে স্পশয কোে সময় বলা; (মহ আল্লাহ আফম আপনাে মথ্রক গবয 

ও দাফেদ্র এবিং দুফনয়া ও আফখোরতে অমযযাদা মথ্রক আশ্রয় প্রাথ্যনা 

কেফছ।) 
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 তাওয়াফ কোে সময় বাম হারতে উপে ডান হাত োখা। 

 কা‘বাে দেজাে সামরন দাাঁফড়রয় বলা; (মহ আল্লাহ, এ ঘে আপনাে ঘে 

এবিং এ পফবত্র এলাকা আপনাে, এে ফনোপত্তাে দাফয়ত্বও আপনাে..) এবিং 

এেপে মাক্বারম ইবোহীরম ফদরক ফনরদযশ করে বলা; (এিা তাে স্থান ফযফন 

জাহান্নারমে আগুন মথ্রক আপনাে কারছ আশ্রয় প্রাথ্যনা করে।) 

 েমল কোে সময় এ মদা‘আ পাি কো বাধযতামূলক মরন কো; (মহ আল্লাহ 

এরক আপফন কবুল হজ ফহরসরব েহণ করুন, সকল গুনাহ মাফ করে 

ফদন।) 

 কযারমো হারত ফনরয় তাওয়াফ কো ও ফভফডও কো। তরব িযাব হারত ফনরয় 

কুেআন পড়রল আপফত্ত মনই। 

 মশরষে িাে তাওয়ারফে সময় এ মদা‘আ পাি কো আবশযক মরন কো; (মহ 

আল্লাহ আপফন আমারক েমা ও দয়া করুন, েমা করুন যা আপফন 

জারনন।) 

 শাফম কনযারে ও ইোকী কনযারে িুম্বন কো বা হাত ফদরয় স্পশয কো। 

 কা‘বা শেীফ ও মাক্বারম ইবোহীরমে মদওয়াল জামা-কাপড় ফদরয় মমাছা বা 

হাত বুলারনা ফযীলত ও বেকরতে আশায়। 

 দয়ীফ হাদীস; (ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ও মফরেশতাগন তাওয়াফকােীরদে 

অফভনন্দন জানান।) 

 বৃফষ্টে মরধয এ উরযশয তাওয়াফ কো ময সকল গুনাহ ধুরয় হরয় যারব। 

 অপফেষ্কাে কাপড় বরল তাওয়াফ মথ্রক ফবেত থ্াকা এবিং যমযরমে পাফন 

ফদরয় মগাসল কো পাপ মমািরনে আশায় অথ্বা কবরেে আযাব মথ্রক 

বাাঁিাে প্রতযাশায় ইহোরমে কাপড় মধায়া। 
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 যমযরমে পাফন পান কোে পে অবফশষ্ট পাফন আবাে যমযম কুরপ মফরল 

বলা; (মহ আল্লাহ আফম আপনাে কারছ ভেণরপাষরণে পযযাপ্ত মযাগান, 

দেকাফে জ্ঞান এবিং সকল ধেরনে মোগ মথ্রক উপশম কামনা কেফছ।) 

 আশযীবাদ পাওয়াে আশায় যমযরমে পাফনরত দাফড়, কাপড় ও িাকা 

ফভজারনা। 

 অরনক মঢারক যমযরমে পাফন পান কো এবিং প্রফত মঢারকে সময় কা‘বাে 

ফদরক তাকারনা। 
 

 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  118 

 

 সাঈ-এে তাৎপযয  

 সা‘ঈ অথ্য; সাফা ও মােওয়া পাহারড়ে মারঝ হাাঁিা বা মদৌড়ারনা। 

 কা‘বা শেীরফে দফেণ-পূবয ফদরক সাফা পাহাড় এবিং পূবয-উত্তে ফদরক 

মােওয়া পাহাড় অবফস্থত। এ দুই পাহারড়ে মধযবতযী সা‘ঈ কোে স্থানরক 

মাস‘আ বলা হয়। মাস‘আে স্থানিুকু মারবযল পাথ্ে িাো আবৃত আরছ। 

মাস‘আ তদরঘযয ৩৯৪.৫ফম. ও প্ররস্থ ২০ফম.। দুই পাহারড়ে উপে গমু্বজ 

ফনফমযত আরছ। 

 মবজরমে/প্রথ্ম তলা/ফিতীয় তলা/ছারদে উপেও প্ররয়াজরন সা‘ঈ কো 

যায়। তরব সাফা মােওয়াে মাস‘আ এলাকাে বাইরে ফদরয় সা‘ঈ কো যারব 

না। 

 প্রািীন সাফা ও মােওয়া পাহাড় কাাঁরিে মঘো ফদরয় সিংেফেত আরছ। সা‘ঈ 

কোে সময় সাফা ও মােওয়ায় মপৌঁরছ এ পাহাড় মদখা যায়। 

 সাফা পাহাড় মথ্রক শুরু করে মােওয়া পাহারড় হাাঁিা মশষ হরল এক িক্কে 

গণনা কো হয়। আবাে মােওয়া পাহাড় মথ্রক সাফা পাহাড় হাাঁিা মশষ 

হরল দুই িক্কে গণনা কো হয়। সা‘ঈ সম্পন্ন কোে জনয এভারব সাত 

িক্কে হাাঁিরত হরব। (অথ্যাৎ সপ্তম িক্কে মশষ হরব মােওয়া পাহারড়) 

 হারজে আলাইহাস সালাম ও ইসমাঈল আলাইফহস সালারমে ইসলাফম 

ইফতহারসে স্মেরণ সা‘ঈ কো। যা আল্লাহ তা‘আলাে প্রফত সিংোম, তধযয, 

আস্থা ও ফববারসে সাদৃশয ঘিায়। 

 পারয় মহাঁরি অথ্বা হুইল মিয়ারে করে সা‘ঈ কো যারব। হুইল মিয়ারে সা‘ঈ 

কোে জনয মাঝখারন একফি োিা ফনধযােণ কো আরছ। সা‘ঈ কোে সময় 

অযু কো বাধযতামূলক নয়, তরব মুিাহাব। সা‘ঈ কোে মধযবতযী স্থারন 
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একফি সবুজ আরলা ফিফিত স্থাা্ন আরছ মযখান ফদরয় শুধু পুরুষরদে দ্রুত 

হাাঁিরত হয়। 

 তাওয়ারফে পেপেই সা‘ঈ কেরত হরব। তাওয়ারফে আরগ সা‘ঈ কো যারব 

না। পারয় মহাঁরি অথ্বা হুইল মিয়ারে সা‘ঈ সম্পন্ন কো যারব। 

 সা‘ঈ কোে সময় সাফা মথ্রক মােওয়া পাহারড় ফগরয় অথ্বা মােওয়া 

মথ্রক সাফা পাহারড় ফগরয় ফকছুিা ফবশ্রাম কো অনুরমাফদত, এমনফক মসিা 

যফদ সা‘ঈ কোে মধযবতযী অবস্থায়ও হয়। 

 ঋতুবতী মফহলাো সা‘ঈ কেরত পােরবন, কােণ সা‘ঈ এলাকা মসফজদুল 

হাোরমে মকারনা অিংশ নয়। তরব মসফজদুল হাোরমে সীমানাে ফভতরে 

প্ররবশ কো যারব না। সা‘ঈ কো উমোহে একফি ফেয কাজ। 

কাজ হরত পযযে প্রফত আবতযন ও সবযরমাি 

দূেত্ব (আনুমাফনক) 

সাঈ সাফা পাহাড় মােওয়া পাহাড় ০.৪৫ ফক.ফম ও ৩.১৫ ফক.ফম 
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 সা‘ঈ-এে পদ্ধফত  

 সা‘ঈ কেরত যারিন এ মরময মরন মরন ফনয়ত বা ইিা মপাষণ করুন। 

সা‘ঈ কেরত যাবাে পূরবয হাজরে আসওয়াদ পাথ্ে ‘ইফিলাম’ (িুম্বন-স্পশয) 

কো উত্তম; তরব ফভরড়ে কােরণ সম্ভব না হরল মকারনা সমসযা মনই, 

সোসফে সাফা পাহারড়ে ফদরক েওয়ানা হরয় পড়ুন। তরব এ সময় হাজরে 

আসওয়াদ পাথ্রেে ফদরক হাত তুরল ইশাো কো বা তাকবীে বলাে 

মকারনা ফবধান মনই।  

 সাফা পাহারড় যতিুকু সম্ভব উরি বা কাছাকাফছ মপৌরছ এ মদা‘আফি শুধুমাত্র 

এখন একবােই পড়ুন: 
َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعآئِِراهلِل   اهلل  بِهِ )إِنذ الصذ

َ
 بَِما بََدأ

 
بَْدأ

َ
 (أ

‘‘ইন্নাস সাফা ওয়াল মােওয়াতা ফমন শা‘আফয়ফেল্লাহ, আবদাউ ফবমা 

বাদাআল্লাহু ফবফহ’’। 

‘‘ফনশ্চয় সাফা ও মােওয়াহ আল্লাহে ফনদশযন সমূরহে অনযতম।  

আফম আেম্ভ কেফছ মযভারব আল্লাহ আেম্ভ করেরছন’’।63
 

 এবাে কা‘বা শেীরফে ফদরক মুখ করে কা‘বাে ফদরক দুই হাত উফিরয় এ 

মদা‘আফি ফতনবাে পাি করুন:64 
ْكرَب   اهلَل  

َ
ْكرَب   اهلَل    أ

َ
ْكرَب   اهلَل    أ

َ
 أ

يْ   إَِلذ اهلل  وَْحَد   ََل إِل َ  لْك   َل   – َك َل  ََل َشِ ِْي  احْلَْمد   َوَل   الْم  َو ىلَع  َوي ِميْ  ُي  ْ ٍ  ت  وَه  ََ  ِّ
ِ
 ُ  

 –ٌر قَِديْ 
يْ   إَِلذ اهلل  وَْحَد   ََل إِل َ   ْْنَزَ  ه  ـَك لَ ََل َشِ

َ
  – وَْعَد    أ

ْحَزاَب  وََهَزمَ   َونَََصَ َعبَْد   
َ
 َد   وَحْ  األ

                                                           
63 সূো আল-বাকাো: ২:১৫৮ 
64 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২১৩৭ 
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‘‘আল্লাহু আকবাে, আল্লাহু আকবাে, আল্লাহু আকবাে। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শাফেকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল 

হামদ্, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুফমতু ওয়াহুয়া আলা কুফল্ল শায়ফয়ন ক্বদীে।  

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শাফেকালাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু 

ওয়ানাসাো আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু’’। 

‘‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।  

আল্লাহ ছাড়া মকারনা ইলাহ মনই, ফতফন মহান। ফতফন একক, তাাঁে মকারনা 

শফেক মনই। সকল সাবযরভৌমত্ব ও প্রশিংসা একমাত্র তাাঁেই।  

ফতফনই জীবন দান করেন, ফতফনই মৃতুয মদন। ফতফন সবযশফিমান।  

আল্লাহ ছাড়া মকারনা ইলাহ মনই, তাাঁে মকারনা শফেক মনই।  

ফতফন তাাঁে প্রফতশ্রুফত পূণয করেরছন এবিং তাাঁে বান্দারদে সাহাযয করেরছন 

এবিং দুষ্করমযে সহরযাগীরদে পোি করেরছন”।65
 

 পদ্ধফত এমন হরব ময, উি মদা‘আফি প্রথ্রম একবাে পাি করে তােপে 

আপনাে সামথ্যয অনুযায়ী অনযানয মদা‘আ পড়রবন। মফে উি মদা‘আফি 

পরড় আবাে সামথ্যয অনুযায়ী অনযানয মদা‘আ পড়রবন। মশষ আে একবাে 

এমনভারব মদা‘আ পড়রবন। অথ্যাৎ ফতন বাে এভারব কেরবন।66
 

 মদা‘আ মশষ করে মােওয়া পাহারড়ে ফদরক িলরত শুরু করুন। এখারন 

কা‘বারক উরযশয করে হারতে উিারনা বা তাকবীে বলা ফকিংবা তালুরত 

িুম্বন কোে মকারনা ফনয়ম মনই। 

 সাফা মথ্রক মােওয়া পারয় মহাঁরি অথ্বা হুইল মিয়ারে করে মযরত পারেন। 

সা‘ঈ কোে সময় তাওয়ারফে মরতা মদা‘আ কেরত পারেন। আপফন ইরি 

                                                           
65 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৯০৫, সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২/২২২ 
66 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২১৩৭ 
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কেরল কুেআন ফতলাওয়াত, মদা‘আ, ফযফকে, ইসফতগফাে কেরত পারেন 

আপনাে ফনরজে ইিা মত। আওয়াজ করে, মজারে শে করে বা দলবদ্ধ 

হরয় মকারনা মদা‘আ পাি কোে ফবধান মনই। অথ্ি লেয করে মদখরবন 

এখারন অরনরকই এ ভুল কাজফি কেরছন। 

 সাফা পাহাড় মথ্রক ফকছু দূে এগুরলই উপরে ও ডারন-বারম সবুজ আরলাে 

বাফত মদখরবন। এ সবুজ আরলাে জায়গািুকুরত শুধু পুরুষো আরি আরি 

জফগিং কোে মরতা মদৌঁড়ারবন (েমল এে মরতা)। সবুজ আরলা অফতক্রম 

কোে পে আবাে স্বাভাফবকভারব হাাঁিরত পারেন। সা‘ঈ কোে সময় 

যতবােই এ সবুজ আরলাে জায়গাে মধয ফদরয় যারবন ততবােই জফগিং 

কোে মরতা মদৌড়ারবন। ফকন্তু মফহলাো এখারন মদৌড়ারবন না, 

স্বাভাফবকভারবই হাাঁিরবন। 

 সবুজ আরলাে জায়গািুকুরত মদৌড়ারনাে সময় এ মদা‘আফি পড়ুন: 
َعزُّ »

َ
نَْت اأْل

َ
ْكَرم   رَِبِّ اْغِفْر َوارَْحْم، إِنذَك أ

َ
 «اأْل

‘‘োফববগফফে ওয়ােহাম ইন্নাকা আনতাল আ‘আযযুল আকোম’’ 

‘‘মহ আমাে েব! আমারক েমা করুন েহম করুন। ফনশ্চয় আপফন সমফধক 

শফিশালী ও সম্মাফনত।’’ 

 সাফা মথ্রক মহাঁরি মােওয়া পাহাড় এরস মপৌছরল ১ িক্কে সম্পন্ন হল। 

মােওয়া পাহারড় উরি বা যতিুকু সম্ভব মােওয়া পাহারড়ে কাছাকাফছ 

মপৌঁছারনাে পে আবাে কা‘বাে ফদরক মুখ করে দুই হাত উফিরয় উপরোি 

বড় মদা‘আফি আবাে ৩বাে পড়ুন; ফিক একই পদ্ধফতরত মযমন সাফা 

পাহারড় করেফছরলন। এবাে পুনোয় মােওয়া মথ্রক সাফাে ফদরক হাাঁিা শুরু 

করুন এবিং মাঝখারন সবুজ জায়গািুকুরত মদৌরড় পাে মহান। মােওয়া 

মথ্রক মহাঁরি সাফা পাহারড় মপৌঁছরল ২ িক্কে সম্পন্ন হল। এভারব আেও ৫ 
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িক্কে সম্পন্ন কোে পে (২+৫=৭ িক্কে) মােওয়া পাহারড় এরস সা‘ঈ মশষ 

কেরবন। 

 সাঈ কোে সময় মকারনা সালারতে ইকামত হরল সরে সরে সালাত আদায় 

করে ফনরবন এবিং মযখারন মশষ করেফছরলন মসখান মথ্রক মফে শুরু 

কেরবন। 

 সা‘ঈ কোে সময় এফদক ওফদক তাকারনা ও ঘুোঘুফে না করে একােফিরত্ত 

ফবনরয়ে সারথ্ সা‘ঈ কোই উত্তম। খুব মবফশ প্ররয়াজন বযাফতরেরক সা‘ঈ 

কোে সময় কথ্া না বলাই মশ্রয়। এ বইরয়ে মশরষ কুেআন ও হাদীস 

মথ্রক মবশ ফকছু মদা‘আ সিংরযাজন কো হরয়রছ যা সা‘ঈ কোে সময় 

পড়রত পারেন। 

 সা‘ঈ কোে সময় দলবদ্ধ হরয় সা‘ঈ কো সহজ। কােণ মবজরমে/প্রথ্ম 

তলা/ফিতীয় তলা/ছারদে উপেও প্ররয়াজরন সা‘ঈ কো যায়, তাই সা‘ঈ 

কোে সময় মলারকে ফভড় ও িাপ তাওয়ারফে তুলনায় ফকছুিা কম হয়। 
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  সাফা পাহাড় (রবসরমে মফ্লাে)  মােওয়া পাহাড় (রবসরমে মফ্লাে) 

 

সাঈ (ফনি তলা) 

 কসে/হলক্ব  

 সাঈ মশষ করে মসফজদুল হাোম মথ্রক মবে হওয়াে সময় বাম পা আরগ 

ফদরয় মবে হউন এবিং ফনরনাি মদা‘আ পাি করুন: 
 اَ »

َ
ْ أ  مهلل إِِِنِّ

َ
 «ْضِلَك ِمْن فَ  ل َك ْسأ

‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফমন ফাদফলক’’। 

‘‘মহ আল্লাহ! আফম আপনাে অনুেহ প্রাথ্যনা কেফছ’’। 

 সাঈ মশষ কোে পে মাথ্াে সব অিংশ মথ্রক সমানভারব িুল মছাঁরি (কসে) 

কািরত হরব। তরব এরেরত্র মাথ্া মুড়ারনাই (হালক্ব) উত্তম কাজ। 
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 মফহলাো এক আেুরলে এক-তৃতীয়ািংশ (প্রায় এক ইফঞ্চ) পফেমাণ িুল 

মকরি মফলরবন। মফহলারদে মাথ্া মুড়ারনাে (হালক্ব) মকারনা ফবধান মনই। 

 উমোহে সময় কসে/হলক্ব কো ওয়াফজব। 

 মসফজদুল হাোরমে বাইরে মােওয়া পাহারড়ে পারশ অরনক িুল কািাে 

মসলুন পাওয়া যারব। 

 নাফপতরক ডান ফদক ফদরয় িুল কািা শুরু কেরত বলুন। মফহলাো বাসায়  

এরক অপরেে অথ্বা মফহলারদে পালযারে ফগরয় িুল কািারবন। 

 এবাে ইহোরমে কাপড় খুরল মফলরবন ও মগাসল করে ফনরবন। আপনাে 

ইহোরমে সকল ফনরষধাজ্ঞা মশষ হরলা। আপনাে উমোহও সম্পন্ন হরলা। 

এখন আপফন সাধােণ মপাশাক পেরত পারেন। 

 আল্লাহ তা‘আলা ময আপনারক উমোহ সম্পন্ন কোে মতৌফফক দান 

করেরছন মস জনয তাে দেবারে কৃতজ্ঞতা জানান। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কসে/হলক্ব 
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 সাঈ-এে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 প্রফত কদরম ৭০ হাজাে সওয়াব মলখা হরব এ আশায় অযু করে সাফা ও 

মােওয়াে মারঝ সা‘ঈ শুরু কো। 

 সাফা/মােওয়াে মদওয়ারলে কারছ মপৌঁছারনাে আরগই ঘুরে িরল যাওয়া। 

 সাফা মথ্রক নামাে সময় এ মদা‘আ কো; (মহ আল্লাহ আপফন আমাে 

কমযকাণ্ড োসূরলে সুন্নাত সমফথ্যত করে ফদন ও দীরনে ওপে মেরখই মৃতুয 

ফদন।) 

 সাঈ কোে সময় বলা; (মহ আল্লাহ আপফন আমারক েমা করুন এবিং দয়া 

করুন এবিং আমাে মযসব ফবষয় আপফন জারনন তা মগাপন করুন।) 

 ১৪ বাে িক্কে ফদরয় সা‘ঈ মশষ কো। 

 সা‘ঈ মশষ করে দুই োকাত সালাত আদায় কো। 

 সালারতে ইকামাত হওয়াে পেও সাফা মােওয়াে মারঝ সা‘ঈ িলমান 

োখা। 

 দরলে সামরন দলরনতা কতৃযক মদা‘আ উচ্চস্বরে উচ্চােণ কো এবিং মস 

অনুসারে দরলে সবাই ফমরল সমরবত করে মসই মদা‘আ পাি কো। 

 সা‘ঈ মশষ কোে পে হালাল না হরয়ই এরক অরনযে িুল অথ্বা ফনরজই 

কাফি ফদরয় মাথ্াে ফবফভন্ন অিংশ মথ্রক িুল মকরি বরক্স সিংেেণ করে োখা। 

 একফি সতকযতা: তাওয়াফ বা সা‘ঈ কোে সময় হুইল মিয়াে মথ্রক সতকয 

থ্াকরবন কােণ অরনরক মজারে হুইল মিয়াে িাফলরয় এরস পারয়ে ফপছরন 

মিাকা লাফগরয় মদন ফরল পা মকরি েিপাত হওয়াে সম্ভাবনা থ্ারক। 

 

 উমোহে পে যা কেরত পারেন  
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 উমোহ সম্পন্ন কোে পে আপফন যরতা মবফশ পারেন মসফজদুল হাোরম 

ফেয, সুন্নাত, নফল, জানাযা, িাশত, তাহাযুদ সালাত আদায় করুন এবিং 

নফল তাওয়াফ করুন। নফল তাওয়াফ কোে মনকী অরনক অরনক মবফশ। 

 উমোহ সম্পন্ন কোে পে মথ্রক হজ এে পূবয পযযে ফনফদযষ্ট মকারনা 

কমযকাণ্ড মনই। আপফন যফদ হজ এে পূরবয মবশ ফকছু ফদন অবসে সময় 

মপরয় যান তরব আপফন ফকছু ইসলাফমক ঐফতহাফসক দশযনীয় স্থানগুরলা ঘুরে 

মদরখ আসরত পারেন। আপফন এ সমরয় ফকছু মকনাকািাও কেরত পারেন। 

 আপনাে হজ এরজফন্স একফদন বাস ভাড়া করে ফকছু ইসলাফমক ঐফতহাফসক 

দশযনীয় স্থানগুরলা ঘুরে মদফখরয় ফনরয় আসরত পারেন অথ্বা আপফন ফনরজ 

ঘুরে মদরখ আসরত পারেন। এরেরত্র দলবদ্ধ হরয় ঘুেরত যাওয়া ভারলা। 

মফহলাো মাহোম ছাড়া বাইরে মকাথ্াও একাকী মকনাকািা বা ঘুোঘুফে 

কেরত যারবন না। 
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 হজ সফরে একাফধক উমোহ  

 এফি একফি ফবতফকযত ফবষয় এখনকাে যুরগ। আপফন মদখরবন অরনরক 

উমোহ সম্পন্ন কোে পে বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নাফত, মছরল, মমরয়ে 

নারম একাফধক উমোহ কেরছন, আবাে মকউ মকউ একই ফদরন দুই/ফতনফি 

করে উমোহ কেরছন। উমোহ ফনঃসরন্দরহ একফি মনকীে ইবাদত ফকন্তু 

এমনভারব গণহারে উমোহ যফদ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ও 

সাহাবীগরণে যামানায় যফদ মকউ করে থ্ারকন তরব আপফনও ফনঃসরন্দরহ 

কেরত পারেন। 

 ফকন্তু কুেআন ও হাদীরস এক সফরে একাফধক উমোহ কোে মকারনা কথ্া 

খুরজ পাওয়া যায় না। বেিং তামাতু্ত হজকােীরদেরক উমোহ আদারয়ে পে 

হালাল অবস্থায় থ্াকরত বলা হরয়রছ হজ শুরুে পূবয পযযে। তাই উফিৎ হরব 

এক সফরে একাফধক উমোহ না কো। বেিং মবফশ মবফশ তাওয়াফ কোই 

উত্তম। মদখা মগরছ এমন একাফধক উমোহ পালন কেরত ফগরয় অরনরক 

অসুস্থ হরয় পরড়ন হরজে পূরবয। তখন হজ সম্পাদন কোিাই কষ্টকে হরয় 

যায়। 

 সাহাবারয় মকোরমে উমোহ আদারয়ে পদ্ধফত মথ্রক অবশয হরজে সময় 

বযতীত অনয সমরয় বছরে একাফধকবাে উমোহ কোে তবধতা প্রমাফণত 

হয়। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম জীবরন ৪ বাে উমোহ পালন 

করেরছন। আরয়শা োফদয়াল্লাহু ‘আনহা বছরে ৩ ফি পযযে উমোহ 

করেরছন। এ ফবষয়গুরলা হাদীস মথ্রক জানা যায়। 

 এক হাদীরস এরসরছ, ‘‘মতামো বাে বাে হজ ও উমোহ আদায় করো। 

মকননা এ দুফি দাফেদ্রতা ও গুনাহ ফবরমািন করে মদয়।’’ সাহাবারয় 
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মকোরমে মেরত্র মদখা মগরছ, এক উমোহ আদারয়ে পে তারদে মাথ্াে িুল 

কারলা হরয় যাওয়াে পে আবাে উমোহ কেরতন, তাে আরগ কেরতন না। 

 অপে এক হাদীস মথ্রক আমো জানরত পাফে আরয়শা োফদয়াল্লাহু ‘আনহা 

হরজে পে উমোহ আদায় করেফছরলন কােণ ফতফন হারয়য অবস্থায় ফছরলন 

হরজে পূরবয। তাই োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম তাাঁরক হরজে পে 

উমোহ কোে অনুমফত মদন, এ মথ্রক বুঝা যায় ফকছু ফবরশষ মেরত্র হরজে 

পে উমোহ পালন কো যায়।67
 

                                                           
67 মুসনারদ আহমদ 
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 মসফজদুল হাোম সম্পফকযত ফকছু তথ্য  

 সমূ্পণয মসফজরদ এফস মনই। ফকছু ফকছু জায়গা ও মবজরমরে এফস েরয়রছ। 

 মসফজরদে মভতরে ফকছু জায়গা মফহলারদে সালারতে জনয ফনফদযষ্ট কো 

আরছ, ফকন্তু অরনকসময় মদখা যায় জায়গা সিংকুলান না হওয়াে কােরণ 

মফহলাো পুরুরষে সালারতে স্থারন দাাঁফড়রয় যান। 

 মােওয়া মগি মথ্রক উমোহ মগি পযযে মূল মসফজদুল হাোরমে সম্প্রসােণ 

ও অপে মসফজদ ফবফডিং সিংরযাজন এে কাজ িলরছ। 

 মসফজরদে মভতরে সবসময়ই েেণারবেণ কাজ কো হয়। 

 আপফন যতবােই মসফজদুল হাোরম যারবন ততবােই ফকছু না ফকছু 

অবকািারমা উন্নয়ন ও পফেবতযরনে কাজ লেয কেরবন। 

 ফদরনে মবলা মক্কাে আবহাওয়া একিু মবফশ উত্তপ্ত আবাে োরতে মবলায় 

হালকা িান্ডা পরড়। 

 মসফজদুল হাোরমে আরশপারশ বই ফবতেরণে ফকছু মছাি মছাি বুথ্ আরছ 

মযখান মথ্রক প্রায়ই ফবনামূরলয বই ফবতেণ কো হয়। 

 মসফজদুল হাোরমে ফভতরে প্ররবরশে জনয ৯০ফিেও অফধক মগি েরয়রছ। 

মসফজরদে দুই তলায় আরোহরনে জনয ফসফড়াঁ ও এরস্করলিরেে বযবস্থা 

আরছ। ফকছু জায়গায় ফলফরিে বযবস্থাও আরছ। 

 মসফজরদে মভতরে ও বাইরে পান কোে জনয যমযরমে পাফন সমূ্পণয 

উেুি এবিং মক্কা লাইরব্রফেে পাশ মথ্রক বড় বড় মবাতরল কুরপে পাফন 

ফনরয় আসা যায়। 

 মসফজরদে মভতরে অসিংখয বুকরশলফ েরয়রছ, মসখান মথ্রক ইরি কেরল 

কুেআন শেীফ (নীল েিংরয়ে) ফনরয় মতলাওয়াত কেরত পােরবন। 
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 মসফজদুল হাোরমে বড় বড় মগি ফদরয় ফভতরে প্ররবশ কোে সময় মখয়াল 

োখরবন মগরিে উপরে সবুজ আরলা জ্বলরছ ফক না। যা প্ররবশ কো যারব 

ফক যারব না; তা ফনরদযশ করে। 

 িয়রলি ও অযু কোে বযবস্থা মসফজরদে বাইরে। মসফজরদে মভতরে অযু 

কোে বযবস্থা থ্াকরলও সিংখযায় কম। 

 সাফা ও মােওয়াে পারশ ওয়াশরুরমে ছারদে উপে হাোরনা ও পাওয়া 

ফজফনরসে মখাাঁজ মনওয়াে অফফস আরছ। 

 মসফজরদে আরশপারশ হাদী/ফফদইয়া ফিফকি ক্ররয়ে জনয ফকছু বযািংরকে বুথ্ 

পারবন। হাদীে ফিফকি ফকনাে ইিা থ্াকরল আরগভারগ ফকরন মফলুন। 

 মসফজরদে বাইরে মূল মগিগুরলাে পারশ ফকছু লারগজ লকাে পারবন। 

 সাফা মােওয়াে পারশ ফশয়াব বফন হাফশম মোরড লাশ পফেবহরনে অযামু্বরলন্স 

অরপেমান থ্ারক। জানাযাে পে এখান ফদরয় মেরদহ ফনরয় যাওয়া হয়। 

 তাওয়াফ ও সা‘ঈ কোে জনয মসফজরদে মভতরে ফবনামূরলয ও ভাড়াফভফত্তক 

হুইল মিয়াে পাওয়া যায়। 

 মসফজরদে প্রফত মগরি ফনোপত্তাকমযী থ্ারকন ও সরন্দহজনক বযাগ মিক 

করেন। তাো সাধােণত বড় বযাগ ফনরয় মসফজরদ প্ররবশ কেরত মদন না। 

 মসফজরদে মভতরে সবসময় নীল/সবুজ মপাশাক পফেফহত পফিন্নতাকমযীো 

কাজ করেন; তারদে অফধকািংশই বািংলারদশ, ভােত ও পাফকিারনে 

নাগফেক। 

 মসফজরদে ফকছু অিংরশে মমরঝ কারপযি ফদরয় আবৃত থ্ারক। অফধকািংশই 

থ্ারক উেুি। হরজে সময় কাছাকাফছ হরল সব কারপযি তুরল োখা হয়। 

 প্রায় প্ররতযক ফেয সালারতে পে জানাযাে সালাত হয়। তাই হুি করে 

সুন্নাত সালারত না দাাঁফড়রয় জানাযাে সালাত পড়ুন। 
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 মসফজদ প্রসস্থকেরনে কারজে জনয অস্থায়ীভারব তাওয়ারফে জায়গাে উপে 

একফি ব্রীজ ফনমযাণ কো হরয়রছ তাওয়াফকােীরদে জনয। 

 মসফজদুল হাোম সম্পরকয আেও ধােণা ফনরত মসৌফদ আেরবে ফিফভ িযারনল 

মদখরত পারেন, মসখারন ২৪ ঘণ্টাই কা‘বা মথ্রক সোসফে সম্প্রিাে কো 

হয়। এ িযারনরলে জনয আপনাে কযাবল অপারেিরেে সারথ্ মযাগারযাগ 

করুন। 

 

প্ররবশ মগি আরলাক ফনরদযশনা, হাোরনা ও পাওয়া ফজফনরসে অফফস, লারগজ 

লকাে, যমযম পাফন নল 
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ওযু বযবস্থা, এরস্করলিে, হাদী ফিফকি ফবফক্র বুথ্, বই মশলফ 

 
লাশ পফেবহরনে অযামু্বরলন্স, যমযরমে পাফন, ফি বই 
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 মসফজদুল হাোরমে প্রিফলত অফনয়ম, ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 মসফজরদে মভতরে নােী-পুরুষ পাশাপাফশ বরসন, সালাত পরড়ন। অরনক 

পুরুষ তাে স্ত্রীে হাত ধরে, কাাঁরধ হাত ফদরয় মসফজরদে বাইরে এমনভারব 

ঘুরে মবড়ান মযন তাো অবকাশ যাপরন এরসরছন! 

 মসফজরদে মভতরে মখালা পফেরবরশ নােী ও পুরুরষো ঘুমান এবিং ঘুরমে 

সময় তারদে পদযাে বযাপারে মখয়াল থ্ারক না। 

 অরনরক মসফজরদে মভতরে গভীে ঘুরমে পে অযু ছাড়াই সালারতে জনয 

দাাঁফড়রয় যান। 

 মসফজরদে প্ররবশিারেে মভতরে ঢ়ুরক দেজাে সামরনই ফকছু মফহলা বরস 

পরড়ন, এরত অরনক মানুষ মসই স্থারনে দেজা ফদরয় মবে হরত সমসযায় 

পরড়ন। হজযাত্রীরদে ফভড় সামলারনাে জনয মাসফজদুল হাোরমে বযবস্থাপনা 

ভারলা হওয়া সরেও তারদে ফহমফশম মখরত হয়। 

 জুতা ও সযারন্ডল োখাে পযযাপ্ত মশলফ থ্াকা সরেও অরনরক মসফজরদে 

মভতরে যত্রতত্র জুতা-সযারন্ডল ছফড়রয় ফছফিরয় োরখন। 

 অরনরকই জারনন না মসফজরদ নােী পুরুষ পাশাপাফশ দাাঁফড়রয় ফকিংবা 

মফহলাে সোসফে মপছরন পুরুরষে দাাঁফড়রয় সালাত আদায় কো ফিক নয়। 

 অরনক নােী-পুরুষই ভারলাভারব কাতােবদ্ধ হরয় দাাঁড়ান না এবিং 

ভারলাভারব কাতাে মসাজা করেন না ও সামরনে কাতাে আরগ পূেন করেন 

না। 

 সালারতে সময় পুরুষরদে কাপড় িাখনুে ফনরি থ্ারক, সতে মখালা থ্ারক 

এবিং মফহলারদে পা, মাথ্া অনাবৃত থ্ারক।  

 অরনক বৃদ্ধ মফহলা ও পুরুরষে এরস্করলিরে িড়াে অফভজ্ঞতা না থ্াকাে 

কােরণ পরড় ফগরয় ফনরজো আহত হন এবিং অনযরক আহত করেন। 
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 অরনরক সফিকভারব অযু কেরতও জারনন না। অরনরক অযু কোে পেও 

ইহোম অবস্থায় তারদে হাাঁিু মবে করে োরখন। 

 অরনরক ইহোম অবস্থায় মসফজদুল হাোরমে বাইরেে িত্তরে ধুমপান 

করেন। 

 সালাত মশষ করে অরনরক মসফজরদে দেজাে সামরন দাাঁফড়রয় থ্ারকন, এে 

ফরল অরনক মুসফল্ল মবে হরত পারেন না। 

 অরনরক তাওয়ারফে মাতাফ এলাকায় সালারতে জনয দাাঁফড়রয় পরড়ন ও 

তাওয়াফকােীরদে তাওয়ারফ প্রফতবন্ধকতা সৃফষ্ট করেন। 

 অরনরক যমযরমে পাফন পান কোে স্থারন যমযরমে পাফন ফদরয় অযু করেন। 

 অরনরক আবাে সা‘ঈ এলাকাে মরধযও জুতা পরে হাাঁরিন। 

 অরনরক মসফজরদে মভতরে খাওয়া-দাওয়া করে অপফেস্কাে করে মফরল। 

 তাওয়াফ ও সা‘ঈ কোে সময় নােী-পুরুষ একরত্র সমরবত করে উচ্চস্বরে 

তালফবয়াহ ও মদা‘আ পাি করেন। 

 অরনক মফহলাই সফিকভারব ফহজাব পেরত জারনন না। অরনরক আবাে 

আকষযণীয় ফহজাব পরেন। অরনক মফহলাই মাথ্া ও পা মখালা োরখন। 

 মসফজরদ যমযরমে নেমাল পাফন (Not cold) িান্ডা পাফনে মিরয় সিংখযায় 

অপ্রতুল। অরনরক পাফন পান কোে সময় পাফন নষ্ট করেন। 

 মসফজরদে মভতরে অরনরক জুতা ও বযাগ অেফেত অবস্থায় মফরল োরখন 

এবিং পফেিন্নতা কমযীো এরস মসসব জুতা ও বযাগ ফভফজরয় মফরলন। 

 তাওয়ারফে সময় হাজরে আসওয়ারদ িুমু খাওয়াে জনয অরনরক ধাক্কাধাফক্ক, 

বলপ্ররয়াগ ও তবফে আিেণ করেন। 

 অরনক মফহলা আরবরগে তাড়নায় পুরুষরদে মারঝই হাজরে আসওয়াদ িুমু 

খাওয়াে মিষ্টা করেন। 
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 অরনরক আবাে কা‘বাে মদওয়াল ও ফগলাফ জফড়রয় ধরে ফবলাপ কান্নাকাফি 

করেন। তরব মুলতাযাম এ ফগরয় মদা‘আ কো জারয়য আরছ। 

 অরনরক কা‘বা ও মাক্বারম ইবোহীরমে মদওয়াল স্পশয করেন, িুমু খান 

এবিং পফেধারনে কাপড়, রুমাল ও িুফপ ঘষরত থ্ারকন। 

 অরনরক আবাে সা‘ঈ কোে সময় ফসফসফিফভ কযারমোে উরযরশয হাই... 

হযারলা.. বরলন ও গেগুজব করেন। 

 সা‘ঈ কোে সময় অরনরক সাফা-মােওয়াে ফদরক হাত উিু করে মদা‘আ 

করেন। 

 সালাত মশষ হওয়াে পেপেই অরনরক মসফজদ মথ্রক মবে হওয়াে জনয 

তাড়াহুড়া শুরু করেন, ফিক একই সমরয় বাইরে মথ্রক অরনরক ফভতরে 

প্ররবরশে মিষ্টা করেন। এরত করে মাোত্নক অোজকতা ও িাপ সৃফষ্ট হয়। 

 মসফজরদে বাইরে মবােখা পো মফহলা ও মছাি মমরয়ো হাত কািা ভাব 

মদফখরয় অসাধু উপারয় সাহাযয প্রাথ্যনা করে। 

 অরনরক শফপিং মরল ঘুোঘুফে, মকনাকািা ও ফুড মকািয এ খাওয়া দাওয়া 

করে সময় অপিয় করেন যা ইবাদরতে মরনারযাগ ও একােতা নষ্ট করে। 

 অরনকরক মদখরবন িানা নফল সালাত আদায় করে যারিন, কােণ তাে 

সাো জীবরন যা সালাত কাজা করেরছন তা তুরল মফলরছন এখারন এবিং 

সারথ্ সারথ্ আগামীরত যফদ সালাত কাজা হরয় যায় তাও তুরল মফলরছন 

আরগভারগ! 

 অরনরকে মারঝ এমন ভুল ধােণা প্রিফলত আরছ ময, কা‘বাে ঘরেে ফদরক 

ফপছন ফদক ফফরে বসা ও ফপছন ফফরে কুেআন ফতলাওয়াত কো যারব না 

আবাে কা‘বাে ঘরেে ফদরক পা ফদরয় বসা ও ঘুমারনা যারব না। 
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 মসফজরদে মভতরে অরনক মলাকরক মদখরবন সালারতে সময় আপনাে 

সামরন ফদরয় আসা-যাওয়া কেরছন। সাধােণত অনযানয মসফজরদ এধেরনে 

দৃশয মদখা যায় না। আশা কফে আপফন এ সম্পফকযত িফল্লশ 

ফদন/মাস/বছরেে একফি সহীহ হাদীস শুরন থ্াকরবন। ফকন্তু অফতফেি 

ফভরড়ে কােরণ মসফজদুল হাোম ও মসফজরদ নববীে জনয এ ফবষয়ফিরক 

ফশফথ্ল করে মদখাে ফবষরয়ে হাদীসফি ফনরয় আরলমগরণে মরধয মতপাথ্যকয 

েরয়রছ। তাই এরেরত্র আমাে পোমশয হরলা - আপফন সতকয থ্াকুন ও 

সাবধাণতা অবলম্বন করুন। যখন মদখরবন মকউ সালাত পড়রছন তখন 

আপফন যাওয়া-আসাে জনয যতিা সম্ভব ফবকে পথ্ খুাঁরজ মবে কোে মিষ্টা 

করুন। তরব মকারনা পথ্ খুাঁরজ না মপরল এবিং যাওয়া-আসা কো যফদ 

অপফেহাযয হয় তাহরল মহাঁরি িরল যান। তরব উরযশযহীনভারব হাাঁিাহাফি 

কেরবন না। আল্লাহ তা‘আলা আমারদে সফিক জ্ঞান দান করুন ও েমা 

করুন। আফমন। 
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 মক্কায় মকনা-কািা  

 অফতফেি িাকা ফনরয় হরজ যারবন না বা মসখারন ফগরয় মবফশ মকনা-কািা 

কেরবন না। যফদ পফেবাে ও আত্মীয়-স্বজরনে জনয মকারনা মছাি উপহাে 

বা ফনতযপ্ররয়াজনীয় ফজফনসপত্র ফকনরত িান তাহরল তা হরজে আরগভারগই 

ফকরন মফলরবন। মকননা, হরজে সময় যত কাছাকাফছ হয় ফজফনসপরত্রে 

দাম তরতা মবরড় যায়। হরজেপরেও ফকছু ফদন দাম বাড়ফত যায়, তােপে 

করম। 

 মসফজরদ হাোরমে কারছ পারবন ফকছু শফপিং মল। যমযম িাওয়ারে পারবন 

ফকছু বযয়বহুল মদাকান। যমযম িাওয়ারেে পারশ লারগায়া আল সাফওয়া 

িাওয়াে শফপিংমল মকনাকািাে জনয ভারলা। হাোম শেীরফে িােপারশে 

শফপিং মসোেগুরলাও বযয়বহুল। তরব ফকছুদূে মগরল মু‘আল্লা কবেস্থারনে 

পারশ পাইকাফে ও সিায় পণয মকনাে জনয মবশ ফকছু সুপাে মারকযি ও 

শফপিং মল পারবন। এছাড়া আফজফজয়া মারকযরিও মযরত পারেন। মরন 

োখরবন, হাদীরস এরসরছ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, 

পৃফথ্বীে মরধয ফনকৃষ্টতম স্থান হরলা বাজাে। তাই বাজারে মবফশ সময় নষ্ট 

কেরবন না। 

 আমাে বযফিগত পযযরবেণ অনুসারে, মদীনাে তুলনায় মক্কায় সবফকছুে 

দামই একিু মবফশ। মস কােরণ আমাে মরত, মকনা-কািা মদীনায় কোই 

ভারলা। 

 এখারনে অরনক মদাকারনই বাোফল ফবক্রয়কমযী মদখরত পারবন। আপফন 

সহরজই তারদে সরে বািংলায় কথ্া বলরত পারেন। তরব একিা দুঃরখে 

ফবষয় আফম লেয করেফছ এবিং আমাে মরতা অরনরকেই এ অফভজ্ঞতা 

হরয়রছ ময, বাোফল ফবক্রয়কমযীোই বাোফলরদে কারছ ফজফনসপরত্রে মবফশ 
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দাম িান! এমনফক অরনক বাোফল ফবক্রয়কমযী ফনরজরদে বাোফল পফেিয় 

পযযে ফদরত িান না, কােণ এরত যফদ আপফন তাে সরে দামাদাফম শুরু 

করে মদন! 

 তরব একফি ফবষয় আপনাে কারছ আশ্চযযজনক মরন হরব এবিং ভারলাই 

লাগরব মসিা হরলা-ময মকারনা সালারতে আযান হওয়াে সরে সরে সব 

মদাকান বন্ধ হরয় যায়। সালারতে সময় মস মদরশ মকারনা মবিা-মকনা হয় 

না। মক্রতা-ফবরক্রতা সালারতে সময় শফপিং মরল থ্াকরলও সালারত দাাঁফড়রয় 

যান। সালাত মশষ হরল আবাে মবিা-মকনা শুরু হরয় যায়। 

 মশষ কথ্া হরলা: মক্কা মথ্রক পােরল তাকওয়ারক ক্রয় করে অেরে মগাঁরথ্ 

ফনরয় যান! 

 মক্কায় দশযণীয় স্থান  

 আপনাে ট্রারভল এরজফন্স মক্কায় একফদরনে ফযয়াোহ িুযরেে বযবস্থা কেরত 

পারেন এবিং আপনারদে সকলরক একরত্র বাস ভাড়া করে মক্কাে কাছাকাফছ 

ঐফতহাফসক স্থানগুরলারত এবিং ফমনা, আোফাহ, জামাোত ও মুযদাফলফা 

এলাকায় ফনরয় মযরত পারেন। 

 আপফন অবশযই এ িুযেফি উপরভাগ কেরবন। মক্কাে িােফদরক ঘুরে মদখাে 

এিাই আপনাে সুরযাগ। আপফন একিা ফবষয় লেয কেরবন ময, মক্কাে 

যমযম িাওয়াে অরনক দূে মথ্রকও মদখা যায়। আপফন যমযম িাওয়াে 

মদখরলই বুঝরত পােরবন ময মসফজদুল হাোম মথ্রক কত দূরে ও মকান 

ফদরক আরছন। মক্কায় আপফন মবশ ফকছু পাহাড় ও সুড়ে সড়ক মদখরত 

পারবন। 

 ফকছু ফযয়াোরতে স্থান খুব কারছ, ইিা কেরল পারয় মহাঁরিই মদরখ আসরত 

পারেন। তরব পোমশয হরলা একা মকাথ্াও যারবন না এবিং করয়কফদন 
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মক্কায় থ্াকাে পে ফযয়াোরতে স্থানগুরলা ভ্রমণ কেরবন। োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে জেস্থান, ফজন মসফজদ, মু‘আল্লা কবেস্থান পারয় 

মহাঁরিই মদরখ আসরত পােরবন। 

 ফজরেে সালারতে পে লেয কেরবন ফকছু মাইরক্রাবাস অথ্বা প্রাইরভি 

কাে ড্রাইভাে ‘ফযয়াোহ, ফযয়াোহ’ বরল ডাকরব। তাো আপনারক ফকছু স্থান 

ঘুরে মদখারব। সবরিরয় ভারলা হয় মছাি মছাি দল করে ঘুেরত মবে হওয়া, 

কােণ ড্রাইভাে প্রফত বযফিে জনয ১০/২০ মসৌফদ ফেয়াল ভাড়া দাফব করে 

থ্ারকন। এসব স্থান ভ্রমণ কোে সময় অবশযই আপনাে হজ পফেিয়পত্র ও 

মহারিরলে ফিকানা সরে োখুন। অরনকসময় োিায় পুফলশ আপনাে 

হরজেপফেিয়পত্র মিক কেরত পারেন। 

  
 

 

 

জাবারল নূে/রহো গুহা -এ পাহারড়ে গুহায় োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওয়াসাল্লাম এরস ফিো মগ্ন থ্াকরতন এবিং এখারন প্রথ্ম কুেআন অহী ফহসারব 
নাফযল হয়। 

 
মক্কা লাইরব্রেী: োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম-এে জেস্থান, যফদও এফি 
সফিকভারব প্রমাফণত নয়। মসফজদুল হাোরমে খুবই ফনকরি অবফস্থত। 
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নাফমো মসফজদ: আোফায় অবফস্থত। 
মসফজরদে ফকছু অিংশ আোফাে সীমানাে 
বাইরে অবফস্থত। বাকী অিংশ আোফায় 
অবফস্থত। োসূল এখারন ফবখযাত আোফাে 
ভাষণ ফদরয়ফছরলন। বতযমারনও ইমামো তাই 
এখারন খুৎবা মদন। 

 

জাবারল েহমত বরল মকারনা মকারনা মানুষ বরল থ্ারক; বস্তুত তা 
জাবারল আোফা: আোফাে ময়দারনে এই পাহারড়ে পাদরদরশ োসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম সন্ধা পযযে অবস্থান করেফছরলন। 

 

খাইফ মসফজদ: ফমনায় অবফস্থত। জামাোত এে খুব কারছ অবফস্থত। 

 

জাবারল সাওে: এ পাহারড়ে গুহায় 
োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

মক্কা মথ্রক মদীনা ফহজেত কোে সময় 
আশ্রয় ফনরয়ফছরলন ও লুফকরয় ফছরলন। 
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ফজন্ন মসফজদ: মসফজদুল হাোরমে 
ফনকরি অবফস্থত। মু‘আল্লা কবেস্থারনে 
পারশ অবফস্থত। 

মু‘আল্লা কবেস্থান: মক্কাে ঐফতহাফসক 
কবেস্থান। খাফদজাে কবে আরছ 
এখারন। 

 

ফকসওয়াহ ফযাক্টেী: কাবাে 
ফগলাফ ততেীে কােখানা। 
পুোতন মজযা মোরড অবফস্থত। 

 

মক্কা ইসলামী যাদুঘে: কাবাে ফগলাফ 
ততফেে কােখানাে পারশ অবফস্থত। পুোতন 
মজযা মোরড অবফস্থত। 
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তান‘ঈম/আরয়শা মসফজদ: এফি 
মক্কাে মলাকরদে উমোে মীকাত। 

 

আবু সুফফয়ান মসফজদ: গাযা 
এলাকায় অবফস্থত। 
 

 

ফবল্লাল মসফজদ: আবু কুবাইস 
পাহারড়ে উপে অবফস্থত।  

 

আবু কুবাইস পাহাড়:  
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 হরজে ফেয (হরজ তামাতু্ত)  

 ইহোম কো; হরজে ফনয়ত কো। 

 আোফায় অবস্থান কো; উকুরফ আোফা কো। 

 তাওয়াফুল ইফাদাহ বা ফযয়াোহ কো; হরজে ফেয তাওয়াফ কো। 

 সাফা-মােওয়া সা‘ঈ কো; হরজে ফেয সা‘ঈ কো। 

উপরোি ফেয কাজগুরলা ধাোবাফহকতা েো করে ফনফদযষ্ট স্থারন ও ফনফদযষ্ট 

সমরয় পালন কেরত হরব। উপরোি ফেয বা রুকরনে মকারনা একফি বাদ 

মগরল (ইিাকৃত বা অফনিাকৃত) হজ সম্পন্ন হরব না। মকারনা েফতপূেণ 

বা দম ফদরয় কাজ হরব না। হজ বাফতল হরয় যারব। পেবতযীরত পুনোয় 

নতুন করে হজ কেরত হরব। 

 হরজে ওয়াফজব (হরজ তামাতু্ত)  

 মীকাত মথ্রক ইহোম কো। 

 সূযযাি পযযে আোফায় অবস্থান কো। 

 মুযদাফলফায় অবস্থান কো; মুযদাফলফায় োফত্রযাপন কো। 

 োফম কো; জামোতসমূরহ কিংকে ফনরেপ কো। 

হজ 
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 হাদীে পশু যরবহ কো। 

 কসে বা হলক্ব কো; িুল মছাঁরি মফলা অথ্বা মাথ্া মুণ্ডন কো। 

 আইয়ারম তাশেীরকে োতগুরলারত ফমনায় োফত্রযাপন কো। 

 তাওয়ারফ ফবদা কো; হজ মশরষ মক্কা তযারগে পূরবয ফবদায়ী তাওয়াফ কো। 

*  পফেফস্থফত বা কােণ সারপরে ফকছু কারজে ছাড় বা বযফতক্রম েরয়রছ। 

হরজে মকারনা একফি ওয়াফজব যফদ বাদ পরড় (ইিাকৃত বা অফনিাকৃত) 

তাহরল হজ বাফতল হরব না। তরব এজনয হাোম এলাকাে মরধয একফি পশু 

জবাই করে (দম) সমূ্পণয মগাশত ফবতেণ কো কাফফাো ফহসারব 

অতযাবশযকীয় হরয় যারব। ফবনা ওজরে হরজে মকারনা একফি ওয়াফজব বাদ 

মদওয়া গুনারহে কাজ। দম ফদরয় মুফি পাওয়াে পাশাপাফশ আল্লাহে 

তা‘আলাে কারছ অনুতপ্ত হরয় েমা প্রাথ্যণা কো বাঞ্চণীয়। 

 হরজে সুন্নাত (হরজ তামাতু্ত)  

হরজে অনযতম উরল্লখরযাগয সুন্নাতগুরলা হল: 

 ইহোম বাাঁধাে আরগ মগাসল কো। 

 পুরুরষে মেরত্র দুই খণ্ড সাদা ইহোরমে কাপড় পো। 

 উচ্চস্বরে তালফবয়া পাি কো। 

 ৮ ফযলহজ মযাহে মথ্রক ৯ ফযলহজ ফজে পযযে ফমনায় অবস্থান কো। 

 মধযম ও মছাি জামোয় কিংকে ফনরেরপে পে মদা‘আ পাি কো। 

হরজে মকারনা একফি সুন্নাত ওজেবশত বাদ ফদরল বা অফনিাকৃতভারব 

বাদ পরড় মগরল অসুফবধা মনই। দম মদওয়া জরুফে নয়। তরব 

ইিাকৃতভারব সুন্নাত বাদ মদওয়া মন্দ কাজ। 
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 ফেয, ওয়াফজব ও সুন্নরতে ফবষরয় সরিতনতা  

 আমাে হরজে অফভজ্ঞতা মথ্রক ফকছু গুরুত্বপূণয ফবষয় আপনারদেরক বলরত 

িাই। মক্কা ও ফমনায় অবস্থানকারল আফম লেয করেফছ ফবফভন্ন মদরশে 

ফবফভন্ন দরলে অনুসােী হজযাত্রীো হরজে ফেয, ওয়াফজব ও সুন্নাত 

ফবষয়গুরলা তারদে ফনজ ফনজ ফনয়ম অনুসারে পালন কেরছন। 

 উদাহেণস্বরূপ; ফমনায় ১১, ১২ ও ১৩ ফযলহজ োরত অবস্থান কো; ফকছু 

মলাক বলরছন এিা ওয়াফজব! আবাে ফকছু মলাক বলরছন এিা সুন্নাত! 

এে ফরল সাধােণ হজযাত্রীো যাো হজ সম্পরকয খুব মবফশ পড়ারশানাও 

করেন ফন বা মতমন মকারনা জ্ঞান মনই তাো ফিধা িরে পরড় যান এবিং 

তাো ময দরলে সারথ্ এরসরছন তারদে মদখারদফখ অরন্ধে মরতা সবফকছু 

পালন করেন। সাধােণত সকরলই িান কম করষ্ট সহজ উপারয় হজ পালন 

কেরত। 

 সকরলে উরযরশয আমাে কথ্া হরলা; এিা আপনাে হজ, আপনাে ফেয 

ইবাদাত, আপফন এে জনয অথ্য বযয় করেরছন, হয়রতা একবােই আপফন 

এিা পালন কেরবন। ধরুন, হজ পালন করে আসাে পে জানরত পােরলন 

হরজ আপফন একফি ফবধান ভুল করেরছন, তখন আপনাে মকমন লাগরব? 

এজনয ফক উত্তম নয় সতযকতা অবলম্বন কো বা ফনোপরদ থ্াকা? 

 আল্লাহ তা‘আলা আমারদে আশোফুল মাখলুকাত ফহরসরব সৃফষ্ট করেরছন, 

তাই ময মকারনা ইবাদাত পালরনে আরগ মস সম্পরকয আমারদে জ্ঞান অজযন 

কো জরুেী। তাই হজ সম্পরকয ফনভযেরযাগয বই মথ্রক জানুন এবিং মস 

বইরক অনযানয ভারলা বইরয়ে সরে ফমফলরয় যািাই করুন। একইভারব 

আমাে মলখা গাইডও যািাই করুন। অরন্ধে মরতা এিা পড়রবন না ও 
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অনুসেণ কেরবন না। আপনাে ফবিেণতা ও জ্ঞান ফদরয় সফিক পন্থা 

অবলম্বন করুন। 

 হরজ যাওয়াে আরগ ফক ফক কমযকাণ্ড সম্পাদন কেরত হরব মস সম্পরকয 

মরন মরন ফনফশ্চত মহান, এমনফক মসিা যফদ আপনাে দল মথ্রক ফভন্ন হয় 

তাহরলও! ফববাস করুন; আফম আমাে দল মথ্রক ফভন্ন উপারয় হরজে ফকছু 

ফবধান পালন করেফছ। আফম ভারলাভারব তারদেরক শুধু বরলফছ, আফম 

আমাে জ্ঞান ফদরয় হরজে এই ফবধানফি পালন কেরত িাই এবিং তাো তা 

মমরন ফনরয়রছ, বরলরছ এরত তারদে মকারনা সমসযা মনই। ইনশাআল্লাহ 

আপনারক মকউ মকারনা ফবধান পালন কোে জনয ওখারন বাধয/রজাে 

প্রদান কেরব না। 

 আপফন যফদ আপনাে ফনজস্ব জ্ঞান ও জানারশানাে ওপে ফভফত্ত করে হরজে 

মকারনা ফবধারন মকারনা ভুল করে মফরলন, তাহরল আল্লাহে কারছ েমা 

প্রাথ্যনা করুন এবিং মস ভুল ওয়াফজব পযযারয়ে হরল কাফফাো ফহসারব 

একফি পশু জবাই করে ফদন। আল্লাহ ফনফশ্চতভারবই আপনাে মরনে খবে 

জারনন - আপফন ময সফিক উপারয়ই সবফকছু কেরত মিরয়ফছরলন এবিং 

আপনাে জ্ঞান অনুসারে সবযাত্মক মিষ্টা করেরছন। আপফন যফদ একফনষ্ঠভারব 

েমা িান তাহরল ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তা‘আলা েমা কেরবন, কােণ ফতফন 

পেম দয়ালু ও েমাশীল। 

 মক্কা ও মদীনায় আপফন আপনাে ফনজস্ব জ্ঞান ও ফবফবধ মাসলা সফিক ফক 

না তা যািাই করে ফনরত পারেন। আপফন মবশ ফকছু ইসলাফমক জ্ঞান 

আদান-প্রদান বুথ্ পারবন অথ্বা মক্কা লাইরব্রফেরত আপফন ফকছু বািংলা ও 

ফহফন্দ ভাষী ফবিান শাইখ/আরলম বযফি পারবন যারদেরক প্রশ্ন করে আপফন 

আপনাে মরনে সরন্দহ দুে কেরত পােরবন। তাাঁো আপনাে সারথ্ কুেআন 
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ও সহীহ হাদীস অনুসারেই কথ্া বলরবন এবিং ফবফভন্ন মাযহারবে মতামত 

উরল্লখ করে এে মরধয মকানফি সবরিরয় যথ্াথ্য ও উত্তম তাও বরল মদরবন। 

 ফহজেী কযারলন্ডারেে ফদবা-োফত্র ধােণা  

 অরনরকই হরজে ফদনগুরলাে (৮, ৯, ১০.. ফযলহজ) কথ্া বলরত ফগরয় 

ইিংরেজী ফদন-োফত্রে ফহসারবে সারথ্ ফহজেী ফদন-োফত্রে ফহসাব ফমফলরয় 

গুফলরয় মফরলন। তাই এ মূল ধােণাফি আরগভারগই পফেস্কাে করে মনওয়া 

ভারলা। ইিংরেজী কযারলন্ডাে ফহসারব োত ১২িা পে মথ্রক ফদন শুরু ধো 

হয়। অথ্যাৎ ২৪ ঘো ফহসাব হরব - প্রথ্রম ৬ ঘো োফত্র, পরে ১২ ঘো 

ফদন ও পরে ৬ ঘো োফত্র। আে ফহজেী ফহসারব সূযযারিে পে মথ্রক ফদন 

শুরু ধো হয়। অথ্যাৎ ২৪ ঘো ফহসাব হরব - প্রথ্রম ১২ ঘো োফত্র ও পরে 

১২ ঘো ফদন। 

  



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

গুগুল আথ্য মযাপ মথ্রক হজ রুি মযাপ 

 

এক নজরে হজ 
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 ৮ ফযলহজ: তােফবয়াহ ফদবস  

 এ ফদরনে মূল কাজ হরলা সূরযযাদরয়ে পে মক্কা মথ্রক হরজে ইহোম মবাঁরধ 

ফমনায় ফগরয় তাবুরত ফদবা-োফত্র যাপন কো ও পেবতযী পাাঁি ওয়াি সালাত 

ফমনায় আদায় কো। 

 ৮ ফযলহজ ইহোম বাাঁধাে আরগ আপফন আপনাে বযাগ গুফছরয় ফনন। মছাি 

একফি বযাগ মনরবন যারত সহরজই বযাগফি বহন কেরত পারেন। কােণ এ 

বযাগ ফনরয় করয়ক মাইল হাাঁিরতও হরত পারে। আপফন ফকছু শুকরনা খাবাে, 

একফি ফবছানাে িাদে, বায়ু বাফলশ, মপ্লি-গ্লাস, এক মসি ইহোরমে কাপড়, 

সাবান, মতায়ারল, িয়রলি মপপাে, কাপড় মঝালারনাে হযাোে, পাফনে 

মবাতল, দুই মসি সাধােণ মপাশাক, কুেআন শেীফ ও ফকছু বই সরে ফনরত 

পারেন। মূলযবান ফজফনসপত্র ও অফতফেি িাকা-পয়সা সাবধারন ঘরে মেরখ 

তালা ফদরয় যান অথ্বা মসৌফদ মু‘আফল্লম অফফরস জমা ফদরয় েফসদ ফনরয় 

োখুন। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে পালনীয় ফনয়ম অনুযায়ী সুন্নাহ 

হরলা ৮ ফযলহজ মক্কায় ফজরেে সালাত আদায় কোে পে সকারল ফমনাে 

উরযরশয যাত্রা কো। ফকন্তু বতযমারন যফদ ২৫-৩০ লে হজযাত্রী সকাল 

মবলায় ৮-১০ হাজাে বাস গাফড় ফনরয় ৭-৮ ফকফম োিা যাওয়াে মিষ্টা করেন 

তরব মকমন অিলাবস্থাে সৃফষ্ট হরত পারে তা সহরজই অনুরময়। 

 তাই এখন মসৌফদ মু‘আফল্লমগণ ৮ ফযলহজ মধযোত হরতই হজযাত্রীরদে 

ফমনায় ফনরয় যাওয়া শুরু করেন। এরত হরজে মকারনা েফত হরব না। তাই 

আপফন মজরন ফনন আপনারক কখন ফমনায় ফনরয় যাওয়াে পফেকেনা 

কেরছন আপনাে এরজফন্স ও মসৌফদ মু‘আফল্লম। মস অনুযায়ী আপফন ইহোম 
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বাাঁধাে প্রস্তুফত ফনন। সাধােণত যাত্রা শুরু কোে ২-৩ ঘো আরগ ইহোম 

বাাঁধাে প্রস্তুফত শুরু কো উত্তম। 

 ৮ ফযলহজ ইহোরমে কাপড় পফেধারনে পূরবয সাধােণ পফেিন্নতাে কাজ 

(যফদ কুেবানী কোে ইিা না থ্ারক তরব) নখ কািা, লযাস্থারনে িুল 

পফেস্কাে, মগাাঁফ মছাি কো মসরে ফনন। তরব দাাঁফড় ও িুল কািরবন না। 

পফেিন্নতাে কাজগুরলা কো মুিাহাব।68
 

 এেপে মগাসল কো উত্তম, যফদ মগাসল কো সম্ভব না হয় তাহরল অবশযই 

অযু কেরত হরব। ঋতুবতযী মফহলাো মগাসল করে সাধােণ কাপড় পরে 

ফনরবন এবিং হজ এে সকল ফবফধ-ফবধান পালন কেরবন, তরব ঋতু মশষ না 

হওয়া পযযে মসফজরদ হাোরম প্ররবশ কেরবন না এবিং সালাত আদায় 

কেরবন না। ঋতু মশষ হরল তাওয়াফ করে ফনরবন ও সালাত আদায় 

কেরবন।69
 

 পুরুষো ইহোরমে কাপড় পোে আরগ িুরল মতল বা ‘তালফবদ’ (রকারনা 

ফকছু ফদরয় িুল জমাি করে োখা; যারত তা না উরড়, সুতোিং তালফবদ) 

ফদরত পারেন এবিং শেীরে, মাথ্ায় ও দাাঁফড়রত সুগন্ধী বযবহাে কেরত 

পারেন; তরব ইহোম বাাঁধাে পে পােরবন না। সুগন্ধী মযন আবাে ইহোরমে 

কাপরড় না লারগ মস বযাপারে সতকয থ্াকরত হরব। মলরগ মগরল তা ধুরয় 

মফলরবন। মফহলাো কখনই মকারনা অবস্থারতই সুগন্ধী বযবহাে কেরবন না। 

মফহলারদে সুগন্ধী বযবহাে কো হাোম।70
 

                                                           
68 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৪৬৪ 
69 মুসনারদ আহমদ, আবু দাউদ 
70 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬৩৫ 
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 পুরুষো ইহোরমে কাপড় সুফবধা মরতা উপারয় পেরত পারেন; তরব 

এমনভারব পেরবন যারত নাফভে উপে মথ্রক হািুে ফনি পযযে আবৃত হরয় 

যায় এবিং ইহোরমে কাপড় ফদরয় কাাঁধ ও শেীে আবৃত থ্ারক। মফহলাো 

মুখমণ্ডল এবিং হারতে কফি মখালা োখরবন, মনকাব িাো মুখমণ্ডল সবসময় 

ঢাকা োখা যারব না। তরব না-মাহোম পুরুষরদে সামরন বা মারঝ মগরল 

তখন মুখমণ্ডল আবৃত কেরবন। 

 উত্তম হরলা মকারনা ফেয সালারতে পূরবয ইহোরমে কাপড় পো ও সালাত 

আদায় কো এবিং তােপে ইহোম কো। আে মকারনা ফেয সালারতে 

সময় না হরল ইহোরমে কাপড় পরড় তাফহয়যাতুল ওযুে ২ োকাত সালাত 

পড়া। সালারতে পে ইহোম কো মুিাহাব। যফদ মকারনা ফেয সালারতে 

পে ইহোম কো হয়, তাহরল স্বতন্ত্র সালারতে প্ররয়াজন মনই। অনয সময় 

ইহোম কেরল ২ োকাত সালাত তাফহয়াতুল অযুে ফনয়রত আদায় করে 

ফনরবন। 

 মক্কায় আপনাে মহারিল অথ্বা বাসা মথ্রক ইহোরমে কাপড় পেরবন এবিং 

এখান মথ্রকই আপফন ইহোম বাাঁধরবন। এমনফি কো ওয়াফজব। ইহোম 

কোে জনয আপনারক এখন মকারনা মীকারত মযরত হরব না। মসৌফদ স্থানীয় 

মলারকোও তারদে ফনজ ফনজ আবাসস্থল মথ্রক হরজে জনয ইহোম 

বাাঁধরবন। শুধুমাত্র যাো মীকারত বাইরে মথ্রক আসরবন তাো মীকাত মথ্রক 

হরজে ফনয়ত ও ইহোম মবাঁরধ প্ররবশ কেরবন।71
 

 এখন মযরহতু আপফন ইহোরমে কাপড় পরে মফরলরছন এবিং সালাতও 

আদায় করেরছন মসরহতু এখন আপফন হরজে ফনয়ত কেরত পারেন অথ্যাৎ 

                                                           
71 মুসনারদ আহমদ-৬/৪২১; সহীহ বুখােী ও মুসফলম 
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ইহোম কেরত পারেন। এমনফক ঋতুবতযী মফহলাোও হরজে ফনয়ত 

কেরবন।  

 আপফন  বলুন: “লাববাইকা হাযাহ’’ 

‘‘আফম হজ কোে জনয হাফযে’’। 

 এবাে স্বশরে তাওহীদ সম্বফলত তালফবয়াহ পাি শুরু করুন এবিং 

জামোতুল ‘আকা‘বায় কিংকে ফনরেরপে আগ পযযে এ তালফবয়াহ পাি 

িলরত থ্াকরব। 
َ  يَْك بَلذ  َ  يَْك  َشِ ََل  يَْك ، بَلذ يَْك مهلل بَلذ ا َ  ةَ اِلِّْعمَ وَ  ْمدَ احْلَ  إِنذ  يَْك بَلذ  َك ل لَْك وَ  َك ل  يَْك  َشِ ، ََل الْم 
 َ  َك ل

‘‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শাফেকা লাকা লাববাফয়ক, 

ইন্নাল হামদা ওয়ান ফনয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শাফেকা লাক’’। 

‘‘আফম হাফযে, মহ আল্লাহ! আফম হাফযে। আফম হাফযে, মতামাে মকারনা 

শেীক মনই, আফম হাফযে”। 

ফনশ্চয় সকল প্রশিংসা ও ফন‘আমত মতামােই এবিং োজত্বও মতামােই, 

মতামাে মকারনা শেীক মনই”।72 

 হজ সম্পন্ন কেরত না পাোে ভয় থ্াকরল (যফদ মকারনা প্রফতবন্ধকতা, বাধা 

অথ্বা অসুস্থতাে কােরণ না পারেন) তরব এ মদা‘আ পাি কেরবন: 
ِ ْن َحبََسِنْ فَإِ  ْ ٌس َفَمحِ  َحاب  تَِنْ ث  َحبَسْ َحيْ  ِلِّ

‘‘ফাইন হাবাসানী হা-ফবসুন, ফা মাফহল্লী হায়ছু হাবাসতাফন’’। 

‘‘যফদ মকারনা প্রফতবন্ধকতাে সমু্মখীন হই, তাহরল মযখারন তুফম আমারক  

বাধা ফদরব, মসখারনই আমাে হালাল হওয়াে স্থান হরব”।73
 

                                                           
72 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ৫৪৬০, ৫৯১৫; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১১৮৪ 
73 ফমশকাত, হাদীস নিং ২৭১১ 
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 তালফবয়াহ একিু উিু আওয়ারজ পাি কো উত্তম। তরব তালফবয়াহ খুব 

উচ্চস্বরে অথ্বা সমস্বরে পাি কেরবন না যা অনযরদে ফবেফিে কােণ হরয় 

দাাঁড়ায়। এমনভারব তালফবয়াহ পাি কোও সুন্নাত নয়, বেিং ফবদ‘আত। আে 

মফহলাো তালফবয়াহ পাি কেরবন মকামল স্বরে অথ্বা মরন মরন। এখন 

আপনাে হরজে ফনয়ত কো ও ইহোম কো হরয় মগরছ; এ ইহোম কোে 

কাজফি ফছল ফেয। 

 মরন োখরবন এখন আপফন ইহোম অবস্থায় আরছন। এখন আপনাে ওপে 

ইহোরমে সকল ফবফধ-ফনরষধ প্ররযাজয। ইহোম অবস্থায় ফক ফক কাজ 

অনুরমাফদত আে ফক ফক ফনফষদ্ধ তা পৃষ্ঠা----- মথ্রক মদরখ মরন োখুন। 

 ইহোম কোে পরে ইহোমরক মকে করে মকারনা ফনফদযষ্ট সালাত মনই। 

ইহোম কোে পরে ৮ ফযলহজ কা‘বা শেীফ তাওয়াফ বা সাফা-মােওয়ায় 

সা‘ঈ কোে বযাপারেও মকারনা ফনরদযশনা হাদীরস মকাথ্াও পাওয়া যায় না। 

তাই এমন অফতফেি ফকছু ফভফত্তহীন আমল মনকীে আশায় কেরত যাওয়া 

ফিক হরব না। 

 আপনাে হজ এরজফন্স ইফতমরধযই মু‘আফল্লম অফফস মথ্রক ফমনাে তাবু কাডয 

সিংেহ করে মফলরবন ও আপনারদেরক বুফঝরয় ফদরবন এবিং আপনারদে 

মসৌফদ মু‘আফল্লম অফফস সবাে ফমনায় যাওয়াে জনয পফেবহরণে বযবস্থাও 

কেরবন। 

 হজ সফে পফেকেনা ও বযবস্থাপনা ফবষরয় একফি তথ্য আপনারদে জাফনরয় 

ফদরত িাই যারত আপফন এ সাফবযক বযবস্থাপনাে ফবষয়ফি বুঝরত পারেন। 

হরজে পূরবয বািংলারদরশে ফবফভন্ন হজ এরজফন্স বা দল হরজে ফবফভন্ন মসবা 

ফবষরয় িুফি করেন মসৌফদ সেকাে কতৃযক লাইরসন্সপ্রাপ্ত মসৌফদ আেরবে 

ফবফভন্ন মসৌফদ মু‘আফল্লম এে সারথ্। আপফন হরজ যারবন একফি দল বা 
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এরজফন্সে সারথ্, যাে একজন গাইড আপনারদে সদা ফবফভন্ন কারজ 

সহরযাফগতা কেরবন পুরো হজ সফে ধরে। ফকন্তু এ হজ গাইড এে েমতা 

সীমাবদ্ধ। বািংলারদরশ অবস্থানকারল এ হজ গাইড তাে ফনজ দাফয়রত্ব 

পাসরপািয, ফভসা, ফবমান ফিফকি এে কাজ করেন। ফকন্তু যখনই আপফন 

মসৌফদ আেরব যারবন তখন এ হজ গাইড আবাে সকল ফবষরয়ে 

বযবস্থাপনাে জনয ফনভযেশীল মসৌফদ মু‘আফল্লম এে উপে। আপনারদে বাস 

সাফভযস, খাওয়া-দাওয়া, মহারিল, তাবু ইতযাফদ মসৌফদ মু‘আফল্লম এে 

বযবস্থাপনাে ওপে ফনভযেশীল। এক একজন মসৌফদ মু‘আফল্লম আবাে ৫/১০ 

ফি দল মযারনজ করেন। তাই অরনক সময় আপনাে গাইড তাে মদওয়া 

ফবফভন্ন প্রফতশ্রুফত পূেণ কেরত পারেন না মসৌফদ মুআফল্লরমে কােরণ। মযমন 

উদাহেন: মসৌফদ মু‘আফল্লম আপনারদে হজ গাইডরক বলরবন, আপনাে 

সকল হাজীরদে প্রস্তুত হরত বরলন, ফমনায় যাওয়াে বাস আসরব োত 

২িায়। এেপে মদখরবন ৫িা মবরজ মগরছ ফকন্তু বারসে খবে মনই! আপফন 

মদাষ ফদরবন গাইডরক, ফকন্তু গাইরডে কোে ফকছু মনই। গাইড খুব মজাে 

মু‘আফল্লমরক একিু তাগাদা ফদরত পারেন, অনুরোধ কেরত পারেন। 

 আপফন যখন হজ সফরেে জনয আপনাে ফনজ বাফড় মথ্রক মবে হফিরলন 

তখন আপনারক ফকন্তু ৩ফি গুরুত্বপূণয ফজফনস বযারগ ফনরত বলা হরয়ফছল! 

তধযয, তযাগ ও েমা! আপনাে হজরক সহজ কোে জনয এ ৩ফি ফবষয় 

প্ররয়াগ কো খুব মবফশ প্ররয়াজন পড়রব। হরজে সফরে ফবফভন্ন িফেত্র ও 

মমজারজে মলারকে সারথ্ একসারথ্ থ্াকরত হয় তাই অরনক সময় অরনক 

কথ্া ও কারজ মতপাথ্যকয হয়। তাই োগাোফগ বা কথ্া কািাকাফি না করে 

তধরযযযে সারথ্ বফনবনা করে পাে কেরত হরব। 
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 ৮ ফযলহজ বাসরযারগ আপনাে দলসহ ফমনাে উরযরশয যাত্রা কেরবন এবিং 

আশা কো যায় ২-৩ ঘোে মরধযই তাবুরত মপৌঁরছ যারবন। যানজরিে 

কােরণ ফমনায় মপৌঁছরত আপনারক ফকছুিা পথ্ হাাঁিরতও হরত পারে। 

অরনরক পারয় মহাঁরি পযরডফস্ট্রয়ান িারনরলে (সুড়ে পথ্) োিা ফদরয় ফমনায় 

যাওয়াে পফেকেনা করেন। যফদ তাবু জামাোরতে কাছাকাফছ হয় ও সারথ্ 

পূরবয হজ কো অফভজ্ঞতা সম্পন্ন মলাক থ্ারক তরব তাে সারথ্ পারয় মহাঁরি 

মযরত পারেন। তরব পুরোিা পথ্ পারয় মহাঁরি না যাওয়াই উত্তম, কােণ 

এরত আপফন পফেশ্রাে হরয় পড়রত পারেন। োিায় িলরত িলরত 

তালফবয়াহ পাি অবযাহত োখুন। সবসময় দলবদ্ধ হরয় থ্াকাে মিষ্টা করুন। 

এ সময়ই ফকন্তু অরনক মলাক দলছাড়া হরয় হাফেরয় যান। তাই সাবধান 

থ্াকুন। 

 তাবু কারডযে মাধযরম আপনাে তাবুফি খুাঁরজ মবে করুন। তাবুে ফভতরে 

ফগরয় ফকছুেণ ফবশ্রাম ও খাবাে েহণ করুন। তাবুে ফভতরে কুেআন 

ফতলাওয়াত, তসফবহ তাহফলল, ইসফতগফাে, মদা‘আ, ফযফকরেে মাধযরম 

সময়রক কারজ লাগান। তালফবয়াহ পাি অবযাহত োখুন। ফমনায় অবস্থান 

কো সাদা-ফসরধ জীবন যাপরনে প্রতীক। ফমনায় আজরক োফত্রযাপন কো 

মুিাহাব বা সুন্নাত। 

 এখন পেবতযী পাাঁি ওয়াি সালাত (রযাহে, আসে, মাগফেব, এশা ও ফজে) 

ফমনারতই আদায় কেরবন। হরজে সময় ফমনা, আোফা ও মুজদাফলফায় 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মক্কাে ফভতরেে ও বাইরেে মলাকরদে 

ফনরয় কসে করে সকল সালাত পরড়রছন। এরেরত্র ফতফন মুফকম ও 

মুসাফফরেে মরধয মকারনা পাথ্যকয করেন ফন অথ্যাৎ মক্কাে মলাকরদে িাে 

োকাত করে পড়রত বরলন ফন। এমন কসে করে সালাত পড়া সুন্নাত। 
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সকল িাে োকাত ফবফশষ্ট ফেয সালাতসমূহরক দুই োকাআরত সিংফেপ্ত 

করে পড়রবন মারন কসে করে পড়রবন (মাগফেব ও ফজে বযতীত)। 

মকারনা সুন্নাত সালাত আদারয়ে প্ররয়াজনীয়তা মনই কসে অবস্থায়। তরব 

এ সালাত গুরলা কাজা করে অথ্বা দুই ওয়াি সালাতরক একরত্র জমা 

করে পড়া যারব না। শুধুমাত্র ফজরেে দুই োকাত সুন্নাত এবিং এশাে পরে 

এক/ফতন.. োকাত ফবতে সালাত আদায় কেরবন। 

 তাবুে ফভতরে গ্রুপ জামাআত কো উত্তম অথ্বা একা একাও সালাত 

পড়রত পারেন। খাইফ মসফজরদে কাছাকাফছ তাবুে অবস্থান হরল মসফজরদ 

ফগরয় জামা‘আরত সালাত আদায় কো সবরিরয় উত্তম। ফমনাে খাইফ 

মসফজদ ঐফতহাফসক মসফজদ। 

 ৯ ফযলহজ সূরযযাদয় পযযে ফমনায় অবস্থান কো সুন্নাত। তােপে আোফাে 

উরযরশয যাত্রা কেরত হরব। ফমনায় অবস্থান করে সালাত আদায় কো, 

কুেআন ফতলাওয়াত, তাসবীহ-তাহফলল, মদা‘আ ও ফযফকে কো ছাড়া আে 

মকারনা ফবরশষ কাজ মনই। তাই তাবুে মরধয ঘুফমরয় ঘুফমরয় অথ্বা 

গেগুজব ও ঘুোঘুফে না করে ফমনাে এ মূলযবান সময়গুরলারক কারজ 

লাগারনা উত্তম। 
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 ফমনা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  

 ফমনাে সকল তাবুরত এয়াে কফন্ডশন (এফস) সুফবধা েরয়রছ। একফি তাবুরত 

প্রায় ৩০-৫০ জন হজযাত্রী থ্াকরত পারে। প্ররতযরকে জনয এক কুনুই 

মারপে মছাি মযারট্ররসে ফবছানা ও বাফলশ মদওয়া থ্ারক। 

 িয়রলি ও অযুে বযবস্থা খুবই কম সিংখযক। অরনক সময় িয়রলরি যাওয়াে 

জনয ২০-৪০ ফমফনি লাইরন দাাঁফড়রয় থ্াকরত হয়। তাই এ বযাপারে সতকয 

থ্াকরত হরব। আে এখারন মগাসল কোে মকারনা বযবস্থা মনই। 

 মমাবাইল মফান িাজয কোে জনয ২/৩ ফপরনে মাফল্টপ্লাগ সরে ফনন, তাবুে 

খুফিরত মমাবাইল মফান িাজয কোে বযবস্থা আরছ। সবসময় সারথ্ ২০/৪০ 

ফেয়ারলে মমাবাইল ফেিাজয কাডয সরে োখুন। ফবপরদ কারজ লাগরত পারে। 

 হরজে আইফড কাডয ও তাবু কাডয সবসময় আপনাে সারথ্ োখরবন। তাবুে 

বাইরেে োিা ফদরয় একিু হাাঁিাহাাঁফি করুন এবিং আরশপারশে জায়গাে সরে 

পফেফিত মহান। তরব একা একা তাবু মথ্রক খুব মবফশ দূরে যারবন না। 

 আপনাে তাবু নাম্বাে, মোরডে নাম ও নিং এবিং মজান নিং মজরন োখুন। 

কােণ ফমনায় হাফেরয় যাওয়া খুব সাধােণ বযাপাে। ফমনাে একফি মযাপ 

সিংেহ করে আপনাে তাবুে মলারকশন ফিরন োখুন। বতযমারন ফমনায় জায়গা 

সিংকুলান না হওয়ায় মুযদাফলফাে একািংশ ফমনা ফহসারব বযবহৃত হয়। 

 আপনাে মু‘আফল্লম প্রফতশ্রুফত অনুযায়ী ফমনায় দুই/ফতনরবলা খাবারেে 

বযবস্থা কেরত পারেন। এছাড়া তাবুে বাইরে মমইন মোরডে পারশ প্রিুে 

অস্থায়ী খাবারেে মদাকান পাওয়া যারব। মসখান মথ্রক খাবাে ফকরন মখরত 

পারেন। 

 তাবুে বাইরে করেইনাে জারে খাবাে পাফন পাওয়া যারব। ফকছু মবাতরল 

করে খাবাে পাফন ধরে োখুন। পাফনে সিংকি মদখা মদয় অরনক সময়। 
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 হরজে সময় আপফন ফমনায় ও আোফায় আকারশ িহল মহফলকপ্টাে মদখরত 

পারবন। োিায় অরনক গাফড় মথ্রক পাফন, জুস, লাবান ও শুকরনা খাবাে 

ফবতেণ কো হয় হাজীরদে আপযায়ন ফহসারব। 

 হজ পালরনে স্থানসমূরহে এলাকা অথ্যাৎ ফমনা, আোফা ও মুযদাফলফা উিুাঁ 

সাইনরবাডয িাো ফিফিত কো থ্ারক। মযমন, ফমনায়: Mina starts here, 

Mina ends here. আোফায়: Arafah starts here, Arafah ends 

here. 

 এখারনই ইবোহীম আলাইফহস সালাম ঈসমাইল  আলাইফহস সালামরক 

যরবহ কেরত ফনরয় ফগরয়ফছরলন ও শয়তান জামোত এলাকায় তাাঁরক 

ফবভ্রাে কেরত মিষ্টা করেফছল। 

 সূো কাওছাে ফমনায় অবতীণয হরয়রছ। 

 
ফমনা তাবু নিং, মোরডে নাম ও নিং এবিং মজান নিং  

 ফমনায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  
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 তাবুরত সালাত আদায় কোে পে অরনরক দলবদ্ধ হরয় ফমলাদ পরড়ন, 

দলবদ্ধ উচ্চস্বরে ফযফকে করেন এবিং অনযরদে ফযকে-ইবাদরত ফবেি 

করেন। 

 তাবুরত দলবদ্ধ হরয় বরস অরনরক আরলািনা করেন; যারদে অরনরকেই 

ইসলাম সম্পরকয পযযাপ্ত জ্ঞান মনই এবিং তাো মকারনা এক পীে/সূফফে পে 

ফনরয় কথ্া বরলন। 

 তাবুরত অরনরক সালারতে পরে অফনভযেরযাগয বই পরড়ন যারত অরনক 

জাল ও যয়ীফ হাদীস থ্ারক। 

 অরনরক আবাে তাবুে মরধয ২/৩ফি গ্রুপ করেন। এক গ্রুপ হরজে ফবষরয় 

একভারব ফাতাওয়া মদন; আরেক গ্রুপ আবাে অনযভারব ফাতাওয়া প্রদান 

করেন। এরত সাধােণ মানুষ পরড় যান ফিধা-িরে। 

 অরনরক আবাে সময় কািারনাে জনয অনথ্যক গেগুজরব মমরত উরিন, 

অরনরক ঘুফমরয় সময় কািান। 

 অরনক পুরুষ আবাে মফহলা তাবুরত ফগরয় তারদে পফেফিত মফহলারদে 

সারথ্ কথ্া বরলন, যা অনয মফহলারদে ফবেফিে কােণ হরয় দাাঁড়ায়। 

 অরনরক আবাে তাবুে পাফন জারেে খাবাে পাফন ফদরয় অযু করে খাবাে 

পাফনে সঙ্কি ততফে করেন। অরনরক যত্রতত্র ময়লা আবজযনা মফরলন। 

 সকল ডাস্ট্ফবন আবজযনায় পূণয হরয় যায়, আে পফেিন্নতা কমযীও পযযাপ্ত 

মনই। মস কােরণ এ স্থান পফেষ্কাে পফেিন্ন োখা দুষ্কে হরয় পরড়। 
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মক্কা মথ্রক ফমনা রুি মযাপ 
 

 

ফমনা - তাবুে শহে 
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ফমনা তাবু 
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ফমনা তাবুে ফভতরেে ফিত্র 
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 ৯ ফযলহজ: আোফাহ ফদবস  

 এ ফদরনে মূল কাজ হরলা সূরযযাদরয়ে পে ফমনা মথ্রক আোফায় গমন করে 

সূযযাি পযযে আোফায় অবস্থান কো ও মদা‘আ, ফযফকে, ইসরতগফাে কো। 

আোফায় মযাহে-আছে সালাত একসারথ্ পেপে কসে করে আদায় কো 

এবিং সূযযারিে পে আোফা তযাগ করে মুযদাফলফায় গমন কো। 

 আোফা ময়দান ফবিাে ফদবরসে হাশরেে ময়দারনে কথ্া স্মেণ কফেরয় 

মদয়; মযখারন সমে মানবজাফত একফত্রত হরব সুফবিৃত এক ময়দারন। এ 

ফদবস সবরিরয় মবফশ আফশবযাদপ্রাপ্ত ফদবস এবিং এ ফদবস আল্লাহ তা‘আলা 

তাাঁে েমাশীলতা, েহমত ও দয়া উপস্থাপন করেন। আোফাে ময়দান 

হাোম এলাকাে সীমানাে বাইরে অবফস্থত। আোফাে িতুযফদরক সীমানা-

ফনধযােণমূলক উাঁিু ফলক েরয়রছ। ১০.৪ ফক.ফম এলাকা জুরড় ফবিৃত আোফা 

ময়দান। মসফজদুল হাোম মথ্রক প্রায় ২২ ফক.ফম দূরে অবফস্থত আোফাে 

ময়দান। এ আোফাে ময়দারনে প্রারে দাাঁফড়রয়ই োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁে ফবদায় হরজে ভাষণ ফদরয়ফছরলন।  

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এক হাদীরস বরলরছন, ‘‘হরজে 

সব হরলা আোফায়”।74
 

 আরয়শা োফদয়াল্লাহু ‘আনহা মথ্রক বফণযত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘আোফা বযাতীত আে মকারনা ফদবস মনই ময ফদন 

আল্লাহ তাাঁে অফধক বান্দাহরক জাহান্নারমে আগুন মথ্রক েো করেন এবিং 

ফতফন খুব সফন্নকরি িরল আরসন এবিং ফফফেশতারদে সামরন তাে 

বান্দাহরদে ফনরয় গবয করে বরলন, ‘তাো আমাে কারছ কী িায়?”75
 

                                                           
74 মুসনারদ আহমদ (৪/৩৩৫) 
75 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৪৮ 
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 শয়তান এ ফদরন সকল মানুরষে আল্লাহে প্রফত ফযকে, মদা‘আ ও 

ইসরতগফাে মদরখ সবরিরয় মবফশ হীন ও লাফিত হরয় যায়। শয়তান 

মক্রাধাফিত ও মবদনা ফবধুে হরয় যায়। 

 ৯ ফযলহজ ফমনায় ফজরেে সালাত আদারয়ে পে আোফাে উরযরশ দলবদ্ধ 

হরয় েওয়ানা হওয়া ভারলা। এসময় একাফক অথ্বা মছাি দল হরয় পাাঁরয় 

মহাঁরি আোফায় যাওয়াে ফিো না কোই উত্তম। কােণ আোফা ময়দান 

অরনক বড় জায়গা ও এখারন ফমনাে মরতা তাবু নম্বে, মজান, মোড নম্বে 

মলখা ফলক তুলনামূলক কম আরছ। অরনক সময় বাস ড্রাইভােোই তাবু 

মলারকশন ফিক মরতা বুঝরত পারেন না ও অরনক ঘুোঘুফে করে তাবু খুাঁরজ 

মবে করেন। তাই বারস যাওয়া উত্তম। বারস মযরত মযরত তালফবয়াহ পাি 

কেরত থ্াকুন। সম্ভব হরল আোফায় প্ররবরশে পূরবয বা পরে মগাসল করে 

মনওয়া উত্তম। 

 বতযমারন হজযাত্রী সিংখযা মবরড় যাওয়াে কােরণ ৯ ফযলহজ মধযোত মথ্রক 

আোফায় ফনরয় যাওয়া হয়। এিা ফনশ্চয় সুন্নরতে মখলাফ; তরব মযরহতু 

সমসযাে কােরণ এ কাজ কো হরি তাই এ সুন্নাতফি ছুরি মগরল েফত হরব 

না ইন-শাআল্লাহ। 

 আোফাে সীমানাে ফভতে প্ররবশ করে মুিাহাব হরলা নাফমো মসফজরদ 

ইমারমে খুতবা মশানা এবিং মযাহরেে আযারনে পে মযাহরেে আউয়াল 

ওয়ারিই মযাহে-আসে সালাত ইমারমে ফপছরন জামাআরত আদায় কো। 

 তরব মযরহতু সকল মলারকে একরত্র মসফজরদ নাফমোয় একফত্রত হওয়া 

সম্ভব নয় তাই আোফাে ময়দারনে ময মকারনা স্থারন তাবুরত অবস্থান েহণ 

কো ও মযাহরেে ওয়ারিই মযাহে-আসে সালাত তাবুরত জামাআত করে 

আদায় কো অথ্বা মকউ িাইরল একাকীও আদায় কেরত পারেন। 
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 গুরুত্বপূণয ফবষয় হরলা; ফনফশ্চতভারব আোফাে সীমানাে মভতরে অবস্থান 

েহণ কেরত হরব অনযথ্ায় হজ হরব না। আোফাে ময়দারনে িতুযফদরক 

সীমানা-ফনধযােণমূলক উাঁিু ফলক বা সাইনরবাডয েরয়রছ যা আপনারক 

অবস্থান ফনণযরয় সাহাযয কেরব। নাফমো মসফজরদে সামরনে ফদরকে ফকছু 

অিংশ আোফাে সীমানাে বাইরে, তাই মসখারন অবস্থান েহণ কো যারব 

না। আবাে আোফা ও মুযদাফলফাে মধযবতযী ‘উোনাহ’ উপতযকা এলাকা 

আোফাে সীমানাে বাইরে, তাই মসখারনও অবস্থান েহণ কো যারব না। 

 এখারন সালাত আদারয়ে ফনয়ম হরলা; মযাহরেে সালারতে আউয়াল 

ওয়ারিই এক আযান ও দুই ইকামারত যথ্াক্ররম মযাহে (২ োকাত ফেয) 

ও আসে (২ োকাত ফেয) কসে করে পেপে আদায় কো। এ দুই 

সালারতে আরগ, মরধয ও পরে মকারনা সুন্নাত পড়াে ফনয়ম মনই।76
 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এভারবই মক্কাে মুফকম ও 

মুসাফফেরদে ফনরয় কসে করে পেপে সালাত আদায় করেরছন। ফতফন 

এরেরত্র মুফকম ও মুসাফফেরদে জনয আলাদা মকারনা ফনয়রমে কথ্া উরল্লখ 

করেন ফন। নাফমো মসফজরদে ইমামও এইভারবই সালাত পড়ান। তাবুরত 

সকল মলাকরদে এ একইভারব একাকী বা জামাআরত সালাত আদায় কো 

উফিত। যফদ ফদনফি শুক্রবাে হয় তরব জুমআে সালাত পড়াে দেকাে মনই 

তরব কসে সালাত আদায় কেরত হরব। 

 আোফাে ফদবরসে মোজা, পূরবযে এক বছরেে ও পরেে এক বছরেে 

গুনারহে কাফফাো হরয় যায়। তরব এ সাওম হাজীরদে জনয নয়, বেিং 

যাো হজ কেরত আরসন ফন তারদে জনয। আপনাে পফেবােবগযরক বাফড়রত 

এ ফদরন সাওম োখরত বলুন। হাজীরদে জনয আোফাে ফদরন সাওম োখা 
                                                           
76 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১২১৮; সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬৬২ 
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মাকরূহ। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম আোফাে ফদরন সাওম 

োরখনফন। ফতফন সবাে সেুরখ দুধ পান করেরছন।77
 

 আোফাে ময়দারন আপফন ময মকারনা স্থারন দাাঁড়ারত পারেন বা বসরত 

পারেন অথ্বা শুরয়ও থ্াকরত পারেন। আোফাে ময়দারন এ অবস্থান 

কোরক বলা হয় উকুরফ আোফাহ। আোফাে ফদরন জাবারল েহমত 

পাহারড় উিাে ফবষরয় ফবরশষ মকারনা ফফযলত বা সাওয়ারবে বণযনা হাদীরস 

মকাথ্াও পাওয়া যায় না। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম অবশয 

জাবারল েহমত তথ্া আোফাে পাহারড়ে নীরি উকুফ বা অবস্থান করেরছন 

ফকন্তু ফতফন বরলরছন, ‘‘আফম এখারন উকুফ কেলাম, ফকন্তু আোফাে পুরো 

এলাকা উকুরফে স্থান”।78
 

 সূযয পফশ্চম আকারশ মহরল মগরল (পূরবয উরল্লফখত ফনয়রম মযাহে-আছে 

সালারতে পে) অতযে ফবনয়ী ও তাকওয়াে সারথ্ আল্লাহে কারছ মদা‘আ 

শুরু করুন। এখন আল্লাহে কারছ দৃঢ়-প্রতযয়ী হরয় আপনাে আরবদন 

জানারনাে সময়। এ মদা‘আে গুরুত্ব অপফেসীম, এে জনযই আপনাে 

আোফায় আসা। ফকবলাে ফদরক মুখ করে দুই হাত উিুাঁ করে (বগল উেুি 

করে) মিারখে পাফন ফবসজযন ফদরয় হৃদরয়ে অেস্থল মথ্রক আল্লাহে কারছ 

মদা‘আ করুন, েমা িান, দয়া কামনা করুন, আপনাে মরনে আকাঙ্ক্ষা 

আল্লাহ তা‘আলাে কারছ বযি করুন। আল্লাহে গুণবািক নামসমূহ, দুরূদ 

ইবোহীম, তালফবয়াহ, তাকবীে, ফযকে, ইসফতগফাে ও মদা‘আ কেরত 

থ্াকুন মবফশ মবফশ করে। ময মকারনা মদা‘আ পাি কোে সময় ৩ বাে করে 

পাি কো উত্তম। প্রথ্রম ফনরজে জনয ও পরে পফেবাে-আত্মীয়স্বজনরদে 

                                                           
77 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১১৬৩; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১১২৩ 
78 আবু দাউদ, নাসাঈ 
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জনয অতঃপে প্রফতরবশী-পফেফিতজনরদে জনয এবিং মশরষ পুরো মুসফলম 

উম্মাহে জনয মদা‘আ করুন। মদা‘আ কোে সময় মকারনা সরন্দহ না কো, 

ইতিত না কো ও সীমালঙ্ঘন না কো। মদা‘আ মশরষ ‘আফমন’ বলুন।79
 

 সব মদা‘আ-ফযকে ময আেবীরত কেরত হরব তাে মকারনা ফনয়ম মনই, ময 

ভাষা আপফন ভারলা মবারঝন ও আপনাে মরনে ভাব প্রকাশ পায় মস 

ভাষারতই মদা‘আ করুন। তরব মরন োখরবন; আওয়াজ করে, মজারে শে 

করে বা দলবদ্ধ হরয় মকারনা মদা‘আ পাি কো সুন্নাত ফনয়ম এে অেভুযি 

নয়। এরত অনযরদে মনরযাগ নষ্ট হয়। তরব মকউ মদা‘আ পাি কেরল তাে 

ফপছরন ‘আফমন’ বলা জারয়য আরছ। মদা‘আ কেরবন আরবগ ও ফমনফতে 

সারথ্ মরন মরন। মদা‘আে সময় তাওহীদরক জােত করুন। আোফায় 

মদা‘আে সময় ওযু অবস্থায় থ্াকা উত্তম তরব মকউ অযু ফবহীন অবস্থায় 

থ্াকরলও সমসযা মনই। এ বইরয়ে মশরষ কুেআন ও হাদীস মথ্রক মবশ 

ফকছু মদা‘আ সিংরযাজন কো হরয়রছ যা আোফাে ময়দারন পড়রত পারেন। 

ময সব মফহলাো ঋতু অবস্থায় থ্াকরবন তাোও অনযানয হাজীরদে মরতা 

মদা‘আ-ফযফকে কেরবন - তাো শুধু সালাত আদায় কো, কুেআন স্পশয 

কো ও কা‘বা তাওয়াফ কো মথ্রক ফবেত থ্াকরবন।80
 

 আোফাে ফদরন এ মদা‘আ পড়া উত্তম : 
يَْك َلُ  ،اهلُل وَْحَدهُ إاِلا ال هلإ  ِِّ  لُْك الْمُ  َلُ  ،اَل ََشِ

 ُ َو ىلَع   ، وَه  يْرِ َشْْئ  قَدِ  َوَل  احْلَْمد   
‘‘লা ইলাহা ইল্লালাহু ওআহদাহু লা শাফেকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল 

হামদুা্, ওয়া হুয়া আ’লা কুফল্ল শায়ফয়ন ক্বফদে।’’ 

                                                           
79 ফতেফমযী, হাদীস নিং ৩৬০৩; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২১৩৭ 
80 সূো আল-আ‘োফ: ২০৫ 
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‘‘আল্লাহ ছাড়া সফতযকাে মকারনা ইলাহ মনই, ফতফন একক, তাাঁে মকারনা 

শেীক মনই। সকল সাবযরভৌমত্ব ও প্রশিংসা একমাত্র তাাঁেই। ফতফন সবয 

ফবষরয়ে ওপে সবযশফিমান”।81 

 ৯ ফযলহজ আোফাে ময়দারন অবস্থান কো ফেয। দুপুরেে সূযয পফশ্চরম 

ঢরল যাওয়াে পে মথ্রক আোফারত অবস্থারনে প্রকৃত সময় শুরু হয়। 

আোফাে ময়দারন মধযপ্রহে মথ্রক সূযযাি পযযে অবস্থান কো ওয়াফজব। 

আে তাে সময় মশষ হয় আোফাে ফদবাগত োফত্রে মশরষ দশ তাফেরখে 

সূযয উদয় হওয়াে পূবয পযযে। কারো পরে হরত অনয কাউরক আোফায় 

পািারনা যারব না, প্ররতযরক স্বশেীরে আোফায় উপফস্থত হরত হরব। 

 অফনবাযয কােণবশত যফদ আোফায় ফদরনে মবলায় মপৌছা না যায় এবিং ঐ 

ফদন োরতে মবলায় মপৌছায় তরব োরতে ফকছু অিংশ আোফায় অবস্থান 

করে মুযদাফলফায় ফগরয় োরতে বাফক অিংশ যাপন কেরল তাে হজ হরয় 

যারব। আবাে মকউ যফদ তাে মদশ মথ্রক সোসফে ৯ ফযলহজ আোফাে 

ময়দারন িরল যায় তাহরলও তাে হজ হরয় যারব।82
 

 আোফাে ময়দারন সূযযারিে পে লাল-হলুদ আভা ফবলীন হওয়া পযযে 

ধীেফস্থে অবস্থান কেরত হরব এবিং মাগফেরবে আযারনে পে সালাত আদায় 

না করেই মুযদাফলফাে উরযরশয েওনা হরত হরব। মাগফেব সালাত আদায় 

কেরবন মুযদাফলফায় ফগরয়। কােণ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম এমনিাই করেরছন। অরনরক সূযযাি হওয়াে আরগই োিাে 

জানজি কািারনাে জনয আরগই বারস উরি েওনা হরয় যান আে আোফাে 

ময়দান পাে হরত হরত সূযযাি করেন। বুফদ্ধফি ফনঃসরন্দরহ ভাল! ফকে 

                                                           
81 ফতেফমযী, হাদীস নিং ৩৫৮৫; আহমদ, হাদীস নিং ৬৯৬১ 
82 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬৫০; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১২১১ 
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ইবাদরতে ফবষরয় শিযকািয, িিজলফদ বা িালাফক মবফশ খািারনা উফিৎ হরব 

না। 

 আোফা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  

 আোফাে তাবুগুরলারত এফস সুফবধা মনই। তরব ফমনাে তাবুগুরলা মথ্রক 

আেফাে তাবু আকারে বড় হয়। এখারন মযারট্রস সাধােণত থ্ারক না, তরব 

মমরঝরত কারপযি থ্ারক। আোফাে ফকছু জায়গায় তাবুে িােফদরক অরনক 

ফনম গাছ েরয়রছ, এ গাছগুরলা ভারলা শীতল ছায়া মদয়।  

 ফমনাে মরতা এখারনও িয়রলি ও অযুে বযবস্থা খুবই সামানয। এখারন 

মমাবাইল মফারন িাজয মদওয়াে মকারনা সুরযাগ মনই। 

 আপনাে আইফড কাডয ও তাবু কাডয সবসময় সরে োখরবন। আোফাে 

ফদরন তাবুে ফভতরে বাইরে অযথ্া মঘাোরফো না করে ফযফকে ও মদা‘আ 

করে সময় কারজ লাগান। একা একা তাবু মথ্রক দূরে মকাথ্াও যারবন না। 

 আপনাে মু‘আফল্লম প্রফতশ্রুফত অনুযায়ী আোফায় আপনারক একরবলা বা 

দুইরবলা খাবাে মখরত ফদরত পারেন। এছাড়া তাবুে বাইরে মোরডে পারশ 

প্রিুে অস্থায়ী খাবারেে মদাকান পাওয়া যারব। মকাথ্াও মদখরবন ট্রাক মথ্রক 

ফবনামূরলয খাবাে/পাফন ফবতেণ কো হরি। আপফন ইরি কেরল এ খাবাে 

ফনরত পারেন। তরব ধাক্কাধাফক্ক করে এসব খাবাে আনরত না যাওয়াই উত্তম 

কােণ এরত আপফন আহত হরত পারেন; বা খাফল পরকি হরয় মযরত 

পারেন। 

 ফমনা মথ্রক আোফা ও মুযদাফলফায় যাওয়াে জনয শািল মট্ররনে বযবস্থা 

েরয়রছ। এ মট্ররনে অফেম ফিফকি ফবফক্র হয়। তরব সমসযা হরলা অরনরক 

ফিফকি না ফনরয়ই মট্ররন উরি পরড়ন। মেলওরয়ে প্লািফেম সবসময়ই 
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হজযাত্রীরদে ফভরড় জনাকীণয থ্ারক। ফভড় সামলারনাে জনয বযবস্থাপনা ও 

ফিফকি মিক কো খুবই কফিন কাজ এখারন। অরনরক আহত হন এখারন। 

 আোফায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 আোফাে সীমানাে বাইরে অথ্বা মসফজরদ নাফমোে মসই অিংরশ বসা, যা 

আোফাে সীমাে বাইরে অবফস্থত। এছাড়া তাড়াতাফড় সূযযারিে পূরবয 

মুযদাফলফাে উরযরশয েওয়ানা হওয়া। 

 সূযযারিে আরগই আোফা তযাগ কো, যাো এ কাজ কেরব তারদে অবশযই 

আবাে সূযযারিে আরগই আোফায় ফফরে আসরত হরব অথ্বা 

কাফফাোস্বরূপ একফি (দম) পশু যরবহ কেরত হরব। 

 আোফাে পাহারড় আরোহণ কো, বা পাহারড়ে িূড়ায় আরোহরনে জনয 

ধাক্কাধাফক্ক কো এবিং মসখারন পাহারড়ে গারয় হাত ঘষা ও ফসজদা ফদরয় 

মদা‘আ কো। 

 দুআ কোে সময় জাবারল আোফা পাহারড়ে ফদরক মুখ করে হাত উফিরয় 

মদা‘আ কো। 

 জাবারল আোফা পাহারড়ে উপেস্থ মডারম স্পশয কো, যা আদরমে মডাম 

নারম পফেফিত এবিং এখারন সালাত পড়া ও মডাম তাওয়াফ কো। 

 মসফজরদ নাফমোরত খুৎবা মশষ কোে আরগই মযাহে ও আসরেে আযান 

মদওয়া এবিং সালাত পড়া। 

 মযাহরেে সালারতে পে ওয়াজ, মদা‘আ ও ফমলাদ করে দীঘয সময় পে 

আসরেে সালাত পড়া। 

 অরনরকে ধােণা জুমু‘আে ফদরন আোফায় দাাঁড়ারনা ৭২ফি হজযাত্রাে সমান। 

এফিে মকারনা প্রমাণ মনই।  



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  172 

 

 আোফায় সন্ধযায় আোফা পাহারড়ে উপে আগুন অথ্বা মমামবাফত 

জ্বালারনা। 

 অরনরক দলবদ্ধ হরয় ফমলাদ পরড়ন, ফবনামূরলযে খাবাে অনুসন্ধান করেন 

এবিং ঈরদে ফদরনে মরতা মকালাকুফল মুসাফাহ করেন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আোফা - মানফিত্র 

 

জাবারল েহমত পাহাড় মথ্রক আোফা ময়দান 
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আোফা ময়দারনে তাবু 

 

 ১০ ফযলহজ: মুযদাফলফাে োত  

 এ োরতে মূল কাজ হরলা মুযদাফলফায় গমন করে মাগফেব ও এশাে 

সালাত একসারথ্ পেপে কসে করে আদায় কো ও মুযদাফলফায় ঘুফমরয় 

োফত্র যাপন কো এবিং ফজরেে সালারতে পে ফমনা তথ্া জামোতুল 

আকা‘বাহ’য় কিংকে ফনরেরপে উরযরশয গমন কো। 

 মুযদাফলফায় অবস্থান সাদামািা জীবন যাপন, গৃহহীনতা ও অভারবে 

প্রতীক। মুযদাফলফা এলাকা হাোরমে সীমাে ফভতরে অবফস্থত। আোফাে 

সীমানা মশষ হরলই মুযদাফলফা শুরু হয় না। আোফা মথ্রক ৬ ফক.ফম.  

অফতক্রম কোে পে আরস মুযদাফলফা। মুযদাফলফাে পে ফকছু অিংশ ওয়াফদ 

আল-মুহাসফসে উপতযকা এলাকা তােপে ফমনা সীমানা শুরু। বতযমারন 
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ফমনায় জায়গা সিংকুলান না হওয়ায় মুযদাফলফাে একািংশ ফমনা ফহসারব 

বযবহৃত হয়।  

 আল্লাহ তা‘আলা কুেআরন বরলন, ‘‘মতামো যখন আোফাে ময়দান মথ্রক 

ফফরে আসরব তখন মাশআরুল হাোরমে (মুযদাফলফায়) কারছ এরস 

আল্লাহরক স্মেণ কেরব, মযমফন করে আল্লাহ মতামারদে পথ্ বরল ফদরয়রছন, 

মতমফন করে তাাঁরক স্মেণ কেরব, ফনশ্চয় মতামো পথ্ভ্রষ্টরদে দরল শাফমল 

ফছরল”।83
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মুযদাফলফায় অবস্থারনে ফযীলত 

সম্পরকয বরলরছন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা এ ফদরন মতামারদে ওপে অনুকম্পা 

করেরছন, অতঃপে ফতফন গুনাহগােরদেরক সৎকাজকােীরদে কারছ মসাপদয 

করেরছন। আে সৎকাজকােীো যা মিরয়রছ তা ফতফন ফদরয়রছন”।84
 

 আোফাে ময়দারন সূযযারিে পে মাগফেরবে সালাত না পরড়ই মুযদাফলফাে 

উরযরশয আোফা তযাগ করুন। সূযযারিে পূরবয আোফা তযাগ কেরবন না, 

কেরলই দম ফদরত হরব। ধীরে-সুরস্থ শাে ভারব যাত্রা শুরু করুন, বারস 

আরগ উিাে জনয ধাক্কাধাফক্ক কেরবন না। োিায় মযরত মযরত তালফবয়াহ 

পাি অবযাহত োখুন। আোফা মথ্রক সকল বাস প্রায় একই সমরয় 

মুযদাফলফাে উরযরশয যাত্রা শুরু করে। তাই োিায় প্রিুে যানজরিে সৃফষ্ট 

হয়। তাই মুযদাফলফায় বারস যাওয়াে মিরয় মছাি গ্রুপ করে পারয় মহাঁরি 

যাওয়াই ভারলা, কােণ এরত আপফন খুব দ্রুতই মুযদাফলফায় মপৌঁছারত 

পােরবন। সবসময় দলবদ্ধ হরয় থ্াকাে মিষ্টা করুন। এখারন দলছাড়া ও 

হাফেরয় যাওয়াে সম্ভাবনা খুব মবফশ। মুযদাফলফায় পারয় মহাঁরি যাওয়াে জনয 

                                                           
83 সূো আল-বাকাো: ২:১৯৮ 
84 ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ৩০২৩ 
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আলাদা একমুখী োিা আরছ, এ োিায় মকারনা গাফড় িলািল করে না। 

তরব োিা মিনা না থ্াকরল ও হাফেরয় যাওয়াে ভয় থ্াকরল বারস যাওয়াই 

উত্তম। 

 মুযদাফলফা সীমানাে ফভতরে প্ররবরশে পে বাস মকারনা একফি সুফবধাজনক 

ফাাঁকা জায়গায় দাাঁড়ারব। মুযদাফলফায় যখনই মপৌছারবন তখন প্রথ্ম কাজ 

হরলা মাগফেব ও এশাে সালাত কসে করে পেপে আদায় কো। যফদ 

একরত্র জামা‘আত করে পরড়ন তরব প্রথ্রম একবাে আযান ও তােপে 

এক ইকামারতে পে মাগফেরবে ফতন োকাত ফেয সালাত এবিং তাে 

পেপেই ইকামাত ফদরয় এশাে দুই োকাত ফেয সালাত আদায় কেরবন। 

এ দুই সালারতে মাঝখারন অনয মকারনা সালাত বা তাসফবহ পড়রবন না, 

শুধু এশাে ফেয সালারতে পে ফবতে সালাত পড়রবন।85
 

 মুযদাফলফায় মপৌছাে পে যফদ এশাে সালারতে ওয়াি না হয় তরব অরপো 

কেরত হরব। আবাে আপফন যফদ প্রিণ্ড যানজরিে কােরণ মধযোরতে আরগ 

মুযদাফলফায় মপৌঁছরত না পারেন, তাহরল পফথ্মরধয মকাথ্াও যাত্রাফবেফত 

করে মাগফেব ও এশাে সালাত পরড় ফনরবন। 

 সালাত আদারয়ে পে আে মকারনা কাজ মনই। এবাে আপফন শুরয় ঘুফমরয় 

পড়ুন। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মুযদাফলফায় সুবরহ সাফদক 

পযযে শুরয় ঘুফমরয় আোম করেরছন। মযরহতু ১০ ফযলহজ হাজীরদে অরনক 

পফেশ্রম কেরত হরব তাই োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

মুযদাফলফাে োরত ফবশ্রাম করেরছন।  

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মুযদাফলফা মথ্রক ফমনা যাওয়াে 

সময় সাতফি কিংকে ফনরয়ফছরলন তা স্পষ্ট। অবশয মুযদাফলফা মথ্রক 
                                                           
85 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২২৫৬; সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৫৬০ 
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কিংকে মনওয়ায় মকারনা সমসযা মনই তরব উফিত হরব এিারক জরুেী মরন 

না কো ও মুযদাফলফাে কিংকরেে ফবরশষ গুণ আরছ এমন ধােণা মপাষণ না 

কো। পেবতযীরত ফমনা মথ্রক বা হাোরমে সীমানাে ফভতরে ময মকারনা স্থান 

মথ্রক কিংকে সিংেহ কেরত পারেন। 

 আপফন ইিা কেরল এখান মথ্রক জামোয় পেবতযী ফতন ফদন কিংকে 

ফনরেরপে জনয (২১ ৩=৬৩) কিংকে সিংেহ কেরত পারেন। সব কিংকেই 

এখান মথ্রক মনওয়া ফবধান মরন কো যারব না, কােণ ফমনা মথ্রকও কিংকে 

সিংেরহে সময় ও সুরযাগ পাওয়া যায়। তরব ফমনাে মিরয় মুযদাফলফায় 

কিংকে সহজলভয মবফশ।  

 কিংকে ফনরেরপে জনয সিংগৃফহত পাথ্রেে আকাে িনা বুরিে দানা বা 

ফশরমে ফবফিে মরতা হরব। মবফশ বড় আকারেে কিংকে মনওয়া মাকরূহ। 

কিংকে মুছাে বা মধায়াে মকারনা ফনয়ম হাদীরস মকাথ্াও মনই। ফকছু 

অফতফেি কিংকে ফনরবন কােণ অরনক সময় কিংকে হাত মথ্রক পরড় 

হাফেরয় যায়। কিংকেগুরলা একফি মছাি বযাগ অথ্বা প্লাফস্ট্রকে মবাতরল 

সিংেেণ করে োখুন। আবাে আপফন যফদ মুযদাফলফা বা ফমনা মথ্রক 

কিংকে সিংেহ কেরত বযথ্য হন তাহরল অনয কারো কাছ মথ্রকও কিংকে 

ফনরত পারেন। এরত মকারনা সমসযা মনই। এভারব সবাই এরতা কিংকে 

এখান মথ্রক ফনরল একফদন মুযদাফলফাে সব কিংকে হয়রতা মশষ হরয় 

মযরত পারে বরল আপনাে মরন যফদ ধােণা জারগ তরব আপনারক আবি 

কেরত িাই, ইনশা-আল্লাহ এমনফি হরব না কখরনা! 

 মুযদাফলফা ও ফমনাে মধযবতযী একফি জায়গাে নাম ওয়াদী মুহাসসাে। এিা 

মুযদাফলফাে অিংশ নয়। তাই এখারন অবস্থান কো যারব না। এ মুহাসসাে 

এলাকায় আবোহা োজাে হাফতে বাফহনীরক ঝাাঁরক ঝাাঁরক পাফখ কিংকে 
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ফনরেপ করে নািানাবুদ করেফছল। ইরতাপূরবয এ কথ্াফি বলা হরয়ফছল ময, 

বতযমারন মুযদাফলফাে একািংশ ফমনা ফহসারব বযবহাে কো হয় হজযাত্রী 

সিংকুলান না হওয়াে কােরণ। তাই ঐ জায়গািুকু ফমনা ফহসারব বযবহৃত 

হরলও মযরহতু মমৌফলক অরথ্য ফমনায় পফেনত হয় ফন, তাই ঐ অিংরশ তাবুরত 

োফত্রযাপন কেরল মুযদাফলফাে োফত্রযাপন হরয় যারব। ওয়াদী মুহাসসারেও 

এখন অবশয তাবু ফবফছরয় ফমনা ফহসারব বযবহৃত হয়। 

 মুযদাফলফাে সীমানাে ফভতে এ োফত্র যাপন কো ওয়াফজব। 

 বৃদ্ধ ও দূবযল পুরুষ-নােী, ফশশু ও অসুস্থ বযফিগণ ওজে বা কােণ সারপরে 

মধযোরতে িাাঁদ ডুরব যাওয়াে পে মুযদাফলফা তযাগ করে ফমনাে উরযরশয 

েওয়ানা হরত পারেন। অসুস্থয ও দুবযলরদে সাহাযযারথ্য তারদে সারথ্ 

অফভভাবকোও মযরত পােরবন। ওজে ছাড়া মুযদাফলফা তযাগ করে ফমনায় 

যাওয়া ফিক হরব না। িরল মগরল দম ফদরত হরব।86
 

 মুযদাফলফায় সুবরহ সাফদরক ঘুম মথ্রক উরি একিু আরগভারগ আউয়াল 

ওয়ারিই ফজরেে সালাত আদায় করে ফনরবন। ফজরেে সময় দুই োকাত 

সুন্নাত ও দুই োকাত ফেয সালাত আদায় কেরবন। এবাে মুযদাফলফায় 

উকুফ কেরবন, মদা‘আ-ফযকে কেরবন ফিক মযমন আল্লাহ কেরত বরলরছন 

সূো আল-বাকাো: ২:১৯৮ এবিং সূো-আল আ‘োফ, ৭:২০৫ আয়ারত। 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মুযদাফলফায় ‘কুযাহ’ পাহারড়ে 

পাদরদরশ উকুফ করেরছন। এ স্থানফি বতযমারন আল মাশাে-আল হাোম 

মসফজরদে সেুখভারগ অবফস্থত। এ মসফজদফি মুযদাফলফাে ৫নিং মোরডে 

পারশ অবফস্থত এবিং ১২ হাজাে মুসল্লী ধােন েমতা োরখ। ফকন্তু োসূল 

                                                           
86 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৫৬৪ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘আফম এখারন উকুফ (অবস্থান) 

কেলাম তরব মুযদাফলফাে পুরোিাই উকুরফে স্থান”।87
 

 এবাে ফকবলাে ফদরক মুখ করে দাাঁফড়রয় দুই হাত উফিরয় মদা‘আ-ফযফকে, 

তাসফবহ কেরত থ্াকুন, আল্লাহে প্রশিংসা করুন: ‘‘আলহামদুফলল্লাহ’’- 

‘‘সকল প্রশিংসা আল্লাহে জনয’’। 

 তাকবীরেে মাধযরম আল্লাহে মহত্ব মঘাষণা করুন: ‘‘আল্লাহু আকবাে’’- 

‘‘আল্লাহ মহান’’। 

 কারলমা পারিে মাধযরম আল্লাহে একত্ববাদ মঘাষণা করুন: ‘‘লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ’’ -‘‘আল্লাহ ছাড়া সফতযকাে মকারনা ইলাহ মনই’’। 

 এই মদা‘আ-ফযফকেগুরলা বােবাে পাি কেরত থ্াকুন এবিং যতেণ না পূবয 

আকাশ ফসযা হওয়া দৃশযমান হয় ততেণ এ মদা‘আগুরলা পাি কেরত 

থ্াকুন, আপনাে পছন্দ মরতা অনয মদা‘আও পাি কেরত পারেন। অতঃপে 

সূরযযাদরয়ে আরগই ফমনাে উরযরশয েওনা হরবন।88
 

 মুযদাফলফা সম্পফকযত ফকছু তথ্য  

 হরজে অনযতম কফিন ও কষ্টকে কাজ শুরু হয় এখান মথ্রক। সূযযারিে 

পে আোফাহ মথ্রক মুযদাফলফাে উরযরশয বাস ছারড়। ফকন্তু োিায় ভােী 

যানজরিে কােরণ বাস মতমন একিা এগুরত পারে না। অরনক সময় 

যানজরিে কােরণ বারসে সিংখযা কফমরয় মদওয়া হয়, এরত পফেবহন সঙ্করি 

যাত্রীো বারসে মভতে দাাঁফড়রয় থ্াকরত থ্াকরত ক্লাে ও অসুস্থয হরয় পরড়ন। 

আপনাে এরজফন্সরক পযযাপ্ত পফেবহরণে বযবস্থা োখাে জনয সতকয করে 

                                                           
87 সহীহ মুসফলম (২/৮৯৩) 
88 আবু দাউদ 
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মদরবন যারত সব যাত্রী বারস আসন পায়, কাউরক মযন দাাঁফড়রয় থ্াকরত না 

হয়। 

 ভােী যানজরিে কােরণ অরনরক বাস মছরড় ফদরয় হাাঁিরত শুরু করেন, 

কােণ তারদে ধােণা এভারব যানজরি বরস থ্াকরল মুযদাফলফায় মপৌঁছরত 

পােরবন না বা মুযদাফলফায় োফত্র যাপন কেরত পােরবন না। আপফনও যফদ 

এ অবস্থায় পরড়ন তরব বাস ছাড়রবন ফক ছাড়রবন না এ ফসদ্ধারে আসা 

কফিন। কােণ যফদ বাস একবাে মছরড় মদন তাহরল পারয় মহাঁরিই 

আপনারক ফমনা অথ্বা পেবতযীরত জামোয় মপৌঁছরত হরত পারে। এরেরত্র 

দলরনতা অথ্বা অফভজ্ঞ বযফিে পোমশয ফনন। 

 আোফা মথ্রক মুযদাফলফাে দূেত্ব ৬/৭ ফক.ফম. হরলও ফকছু গাফড় ফজরেে 

আরগ মুযদাফলফা মপৌঁছারত পারে না। ফকছু মলাক মুযদাফলফা এরস মগরছ 

ধােণা করে অনযরদে মদখারদফখ মাঝপরথ্  মাগফেব-এশা পরড় োফত্র যাপন 

করে। অবরশরষ ফজে বাদ মুযদাফলফাে সীমানায় এরস সাইনরবাডয মদরখ 

তারদে ভুল বুঝরত মপরে আরেপ করে। এভারব হরজে একফি গুরুত্বপূণয 

ওয়াফজব েফতেি হরয় যায় অরনক হাজীে। 

 মুযদাফলফায় মকারনা তাবু মনই। আপনাে বাস এখারন মপৌঁছাে পে পাফকযিং 

এলাকায় পাকয কেরব অথ্বা োিাে পারশ মেরখ মদরব। আপফন িাইরল 

বারসে মরধয অথ্বা বাইরে মখালা আকারশে ফনরি একিু সমতল ভূফমরত 

মযাি ফবফছরয় শুরয় ঘুমারত পারেন। আপফন মদখরবন অরনরক োিাে পারশ, 

মকউ পাহারড়ে ঢারল ঘুফমরয় আরছ। এখারন িয়রলরিে সিংখযা খুবই কম 

তাই এ বযাপারে সতকয থ্াকরত হরব। 
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 আপফন এখারন োরতে মবলায় খাবাে ও পাফন মকনাে জনয মদাকান পারবন 

না। এ কােরণ ফকছু খাবাে ও পানীয় মজুদ োখরল ভারলা হয়। ফজরেে 

সালাত আদায় কোে জনয প্ররয়াজরন মাফি ফদরয় তায়ামু্মম করে মনরবন। 

 মুযদাফলফায় প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 মুযদাফলফাে উরযরশয আোফা তযাগ কোে সময় তাড়াহুড়া কো। 

 মুযদাফলফায় োত কািারনাে জনয মগাসল কো।  

 মুযদাফলফারক পফবত্র এলাকা গণয করে পারয় মহাঁরি এলাকায় প্ররবশ কো। 

 মুযদাফলফায় মপৌঁছাে পে এ মদা‘আ কো সুন্নাত মরন কো, (মহ আল্লাহ এ 

মুযদাফলফা, এখারন একরত্র অরনক ভাষা এরসরছ..।) 

 দুই সালারতে মারঝ মাগফেরবে সুন্নাত সালাত পড়া ও এশাে পে সুন্নাত 

পড়া। 

 মুযদাফলফায় মপৌঁরছ মাগফেব ও এশাে সালাত পড়াে আরগ কিংকে 

ফনরেরপে কিংকে সিংেহ কো। 

 কিংকে শুধু মুযদাফলফা মথ্রক সিংেহ কেরত হরব এ ধােণা মপাষণ কো। 

 মুযদাফলফায় জােত অবস্থায় োত কািারনা। 

 পুরো োত যাপন কো ছাড়াই ফকছুেণ অবস্থান করে মুযদাফলফায় মথ্রক 

মবে হরয় যাওয়া। 

 ‘আল মাশাে আল হাোম’ মপৌঁছাে পে এ মদা‘আ পাি কো ফনয়ম মরন 

কো, (মহ আল্লাহ আফম এ োরতে মাধযরম আপনাে কারছ প্রাথ্যনা কেফছ..।) 

 মুযদাফলফা মথ্রক কিংকে ফনরেরপে জনয ৭ফি কিংকে মনওয়া এবিং বাফক 

সব কিংকে ওয়াদী মুহাসসারেে পাশ মথ্রক মনওয়া েীফত মরন কো। 
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 ১০ ফযলহজ: বড় জামোয় কিংকে ফনরেপ কো  

 ১০ই ফজলহরজে ফদনফি হরজে অনযতম গুরুত্বপূণয একফি ফদন। োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এ ফদনফিরক হরজে বড় ফদন ফহসারব উরল্লখ 

করেরছন। এ ফদরন ৪ফি কাজ সম্পাদন কেরত হরব; প্রথ্মত বড় জামোয় 

কিংকে ফনরেপ কো (েফম কো), ফিতীয়ত হাদী বা পশু জরবহ কো, 

তৃতীয়ত কসে/হলক্ব কো, িতুথ্যত তাওয়াফুল ইফাদাহ কো ও সা‘ঈ 

কো।89
 

 জামোত এলাকা ফদরয় ইবোহীম আলাইফহস সালাম ইসমাঈল আলাইফহস 

সালামরক যরবহ কেরত ফনরয় যাফিরলন ও শয়তান তাাঁরক ফবভ্রাে কোে 

মিষ্টা করেফছল এবিং ফতফন শয়তানরক কিংকে ফনরেপ করেফছরলন। 

জামোরত শয়তান বাাঁধা আরছ বরল ময মকউ মকউ ধােণা করে তা মমারিই 

ফিক নয়। আবাে অরনরক জামোতরক বড় শয়তান, মছাি শয়তান নারম 

ডারক যা সফিক নয়। জামাোত এলাকা ফমনাে সীমানাে মরধয পরড়। 

কিংকে ফনরেপ বা োফম কো আল্লাহে ফনদশযনসমূরহে অনযতম। োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা 

মােওয়া সা‘ঈ ও জামোরত কিংকে ফনরেপ আল্লাহে ফযফকে কারয়রমে 

উরযরশয।’’ হাদীরস আেও এরসরছ ‘‘আে মতামাে কিংকে ফনরেপ, মস মতা 

মতামাে জনয সফঞ্চত করে োখা হয়”।90
 

 সূরযযাদরয়ে আরগই তালফবয়াহ পািেত অবস্থায় ফমনাে উরযরশয মুযদাফলফা 

তযাগ করুন। এসময়ও োিায় প্রিুে গাফড়ে ভীড় হয়। অরনক সময় োিায় 

অিলাবস্থা সৃফষ্ট হরয় যাওয়াে কােরণ বাস আে ফমনায় ঢ়ুকরত মদওয়া হয় 

                                                           
89 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৯৪৫ 
90 আবু দাউদ-১৬১২; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৪৮ 
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না। তাই এখান মথ্রক ১০-১৫ফক:ফম: হাাঁিাে মন-মানফসকতা োখুন। আসরল 

এখান মথ্রক ফমনা হরয় জামোরত মহাঁরি যাওয়াই উত্তম। তরব সবসময় 

দলবদ্ধ হরয় থ্াকুন, কােণ এখারন অরনক মলাক হাফেরয় দলছাড়া হরয় 

যায়। যখন মুহাসসাে উপতযকা পাে হরবন তখন একিু তাড়াতাফড় যাওয়াে 

মিষ্টা করুন তরব শাে ও সুফস্থেভারব িলুন-কােণ োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এমনিাই করেরছন। আে আপফন যফদ বারস থ্ারকন, 

তরব বাস তাে ফনজস্ব গফতরতই যারব। জামোত যাওয়াে পরথ্ যফদ 

আপনাে ফমনাে তাবু সামরন এরস যায় তরব তাবুরত ফকছুেণ ফবশ্রাম ফনরয় 

ও ফকছু খাওয়া দাওয়া করে তােপে জামোরতে উরযরশয েওয়ানা হন। 

তালফবয়াহ মবফশ মবফশ করে পাি কো অবযাহত োখুন, কােণ তালফবয়াহ 

পাি এে সময় মশষ হরয় আসরছ। এসময় দলরনতা একফি পতাকা ফনরয় 

সকলরক পথ্ মদফখরয় ফনরয় মগরল উত্তম হয়।91
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম সূযয উিাে ১-২ ঘোে মরধয কিংকে 

মমরেফছরলন। মস ফহসারব সূযয পফশ্চরম ঢরল যাওয়াে আগ পযযে কিংকে 

ফনরেপ কো সুন্নাত। অবশয সূযয উিা মথ্রক শুরু করে ১১ ফযলহজ সুবরহ 

সাফদক পযযে কিংকে মাো জারয়য। বতযমারন মযরহতু ৩০ লোফধক হাজীে 

সুন্নাত সমরয়ে মরধয কিংকে মাো দুঃসাধয ও অরনরকে পরে কষ্টকে তাই 

একিু মদেী করে ও খবে ফনরয় কম ফভরড়ে সমরয় কিংকে ফনরেপ কেরত 

যাওয়া উত্তম।92
 

 নােী, বালক, অসুস্থয ও বৃদ্ধো যাো মুযদাফলফা মথ্রক মধযোরত ফমনায় িরল 

এরসরছন তাো ১০ তাফেখ সূযয উিাে আরগই কিংকে ফনরেপ কেরত 

                                                           
91 আবু দাউদ, দারেমী 
92 সুনান নাসাঈ, হাদীস নিং ৩০১৩ 
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পারেন। তরব এ সমরয় োিায় ফবপেীতমুখী প্রিণ্ড ভীড় থ্াকাে কােরণ 

তারদে আবাে জামোত মথ্রক ফমনায় ফফরে আসা কফিন বযাপাে হরয় যায়। 

সাধােণত মদখা যায় ফবরকল মবলায় বা োরত জামোত ফাাঁকা থ্ারক। এ 

সমরয় নােী, বালক, অসুস্থয ও বৃদ্ধরদে কিংকে ফনরেপ কো সহজ হয়।93    

 অসুস্থয ও বৃদ্ধ নােী-পুরুষ, ফশশু-বালকরদে পে মথ্রক অনয ময মকউ তাে 

প্রফতফনফধ ফহসারব েফম কেরত পােরবন। এরেরত্র প্রফতফনফধ বযফি মসই 

বছে হজ আদায়কােী হরত হরব এবিং প্রথ্রম তাে ফনরজে কিংকে ফনরেপ 

কেরবন ও তােপে অরনযে কিংকে ফনরেপ কেরবন। আজকাল অরনকরক 

মদখা যায়; ফবরশষ করে নােীো েীণ শাফেেীক দুবযলতা ও অসুস্থতাে 

অজুহারত েফম কেরত না ফগরয় অনযরক ফনযুি করেন ও তাবুরত ঘুফমরয় 

সময় পাে করেন। এমনফি কো অনুফিত। ফনরজে কিংকে ফনরজ মাো 

উত্তম। এরকবারে িলরত অপােগ বা ওখারন মগরল পরে আেও অসুস্থয 

হওয়াে সম্ভাবনা আরছ বা জামোরত প্রিণ্ড মলারকে ভীড়-এমন গুরুতে 

ওজে ছাড়া সকরলেই জামোরত যাওয়া উফিত। 

 এবাে পারয় মহাঁরি জামোত এলাকায় যান। হাাঁিরত হাাঁিরত তালফবয়াহ পাি 

কেরত থ্াকুন। বতযমারন কিংকে ফনরেরপে সুফবধা উন্নত কো হরয়রছ। 

এখন আপফন এখারন ফনিতলা/ফিতীয় তলা/তৃতীয় তলা/িতুথ্য তলা 

মথ্রকও কিংকে ফনরেপ কেরত পােরবন। 

 জামোরতে ময মকারনা এক মফ্লারে ফলফি অথ্বা এরস্করলিরে উরি এেপে 

পারয় মহাঁরি বড় জামোহে কারছ আসুন। আপফন মযরহতু ফমনাে খাইফ 

মসফজরদে ফদক মথ্রক জামোরত ঢুরকরছন মসরহতু পরথ্ আপফন প্রথ্রম 

মছাি জামোহ (জামোতুল সুগো) ও তােপে মধযম জামোহ (জামোতুল 
                                                           
93 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১২৯০ 
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উিা) অফতক্রম কেরবন এবিং অতঃপে সবরশরষ মপৌঁছারবন বড় জামোহে 

(জামোতুল ‘আকাবাহে) কারছ। মসাজাসুফজ বড় জামোহে ফদরক কিংকে 

মােরত না ফগরয় িােফদরক খাফনকিা মঘাো মফো করে ফভড় কম এমন 

একফি জায়গা খুাঁরজ মবে করুন। বড় জামোে কারছ মপৌঁছাে সরে সরে 

তালফবয়াহ পাি বন্ধ করে মদরবন। তালফবয়াহ পাি এখারনই মশষ। 

 যফদ সম্ভব হয় জামোরক সামরন মেরখ কা‘বারক বারম ও ফমনারক ডারন 

মেরখ অথ্বা ময মকারনাভারব সুফবধামত দাাঁফড়রয় ডান হাত উিু করে আলাদা 

আলাদাভারব ৭ফি কিংকে এরক এরক ফনরেপ করুন এবিং প্রফতবাে 

ফনরেরপে শুরুরত বলুন:   ْكرَب   اهلَل
َ
أ  ‘‘আল্লাহু আকবাে’’ 

‘‘আল্লাহ মহান’’। 

 জামোে হাউজ বা মবফসরন বুক লাফগরয় অথ্বা ২-৩ ফমিাে দূেত্ব মথ্রক 

জামোয় েফম করুন। কিংকেগুরলা মযন জামোে মদওয়ারল আঘাত করে 

অথ্বা জামোে মবফসরনে মরধয পরড় মসিা ফনফশ্চত করুন। যফদ মকারনা 

কিংকে মবফসরনে মরধয না পরড় তরব তাে পফেবরতয আবাে একফি কিংকে 

ফনরেপ করুন। মস কােরণ সরে অফতফেি কিংকে ফনরয় মনরবন। কিংকে 

যফদ জামোে মদওয়ারল মলরগ বা মবফসরনে মধয মথ্রক ফছিরক বাইরে পরে 

যায় তারত সমসযা মনই। কিংকে আিংগুল ফদরয় ময মকানভারব ধরে ফনরেপ 

কো যারব। এজনয ফনফদযষ্ট মকারনা ফনয়ম মনই। ফনরজে কিংকে ফনরেপ হরয় 

মগরল ফিক একই ফনয়রম অরনযে কিংকে ফনরেপ কেরত পারেন। খুশু-খুজুে 

সারথ্ কিংকে ফনরেপ করুন। 

 বড় জামোরহ কিংকে ফনরেপ কো ওয়াফজব।  
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 কিংকে ফনরেপ মশরষ তাকবীরে তাশফেক পড়া শুরু করুন এবিং ১৩ 

ফযলহজ আসরেে সালাত পযযে িলরব এ তাকবীে। প্রফত ফেয সালারতে 

পে উচ্চস্বরে এ তাকবীে পড়ুন।  
، اَ هلل اَ  ْكرَب 

َ
،  هلل  أ ْكرَب 

َ
ِ  إَِلذ اهلل   لَ إِ  َلَ أ ْكرَب  َولِِلٰ

َ
، اهلَل  أ ْكرَب 

َ
 احْلَْمد   َواهلل  أ

‘‘আল্লাহু আকবাে, আল্লাহু আকবাে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবাে, 

আল্লাহু আকবাে, ওয়াফলল্লাফহল হামদ’’। 

‘‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সফতযকাে মকারনা ইলাহ মনই, 

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সকল প্রশিংসা আল্লাহে জনয’’। 

 েফম কো মশরষ এখারন দাাঁফড়রয় মদা‘আ কোে মকারনা ফনয়ম হাদীরস পাওয়া 

যায় না। জামোহ মথ্রক মবে হরয় এরস্করলিে বা ফলফি ফদরয় মক্কাে ফদরক 

মনরম পড়ুন। এবাে হাদী বা পশু জবাই এে জনয মু‘আইসম বা অনয 

মকারনা স্থান মযখারন আপফন আরগ মথ্রকই ফনধযােণ করেরছন মসখারন িরল 

যারবন। 

 আে যফদ বযািংরক িাকা ফদরয় থ্ারকন, তাহরল আে  আপনাে মকারনা 

কেণীয় মনই। আপফন মাথ্া মুফণ্ডরয় ফকিংবা িুল মছাি করে হালাল হরয় 

যারবন।  
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 জামোত সম্পফকযত ফকছু তথ্য  

 ইরতাপূরবয করয়ক বছে আরগও জামোরত অরনক মলাক পদদফলত হরয় 

মাো মযত। মস কােরণ অরনরক জামোরত মযরত ভয় কেত। ফকন্তু বতযমারন 

কিংকে ফনরেরপে ফনোপদ ও সহজ বযবস্থা কো হরয়রছ। 

 জামোরত কিংকে ফনরেরপে সকল োিা একমুফখ। আপফন যফদ ফমনা মথ্রক 

জামোরত আরসন তাহরল আপফন ফভতরে প্ররবরশে জনয মবশ করয়কফি 

মগি পারবন। এরস্করলিরে করে আপফন সহরজ উপরে আরোহন কেরত 

পােরবন। কিংকে ফনরেরপে পে আপনারক জামোরতে অনয ফদরক নাফমরয় 

মদওয়া হরব, অথ্যাৎ মক্কাে ফদরক। 

 জামোরত অরনক ফনোপত্তাকমযী ও হজযাত্রী বযবস্থাপনাে মলাক মদখরত 

পারবন। বড় বযাগ মাথ্ায় বা কাাঁরধ ফনরয় জামোরত যারবন না, তাহরল 

ফনোপত্তাকমযীো আপনারক আিফকরয় মদরব এবিং আপনারক মভতরে নাও 

মযরত ফদরত পারে। তরব মছাি হাত বযাগ বা কাাঁধ বযাগ থ্াকরল সমসযা 

মনই। 

 জামোত ফবফডিংরয়ে ফভতে ফদরয় যাওয়াে পরথ্ আপফন ফবশাল আকারেে 

অরনকগুরলা এয়ােকুলাে ফযান মদখরত পারবন, হজযাত্রীরদে শীতল বাতাস 

প্রদারনে জনয এখারন ফযারনে বযবস্থা কো আরছ। জামোরতে িােপারশ 

অরনক কিংকে ও প্লাফস্ট্রকে মবাতল পরড় থ্াকরত মদখরবন। অরনক 

মলাকই এখারন এরস হাফেরয় যান, তাই আপফন সবসময় আপনাে দরলে 

সরেই থ্াকুন। দলরনতাে হারত মছাি পতাকা থ্াকরল ভারলা হয়। 

 একফি ফবষয় মরন োখরবন, প্রফতফদন কিংকে ফনরেরপে জনয আপনারক 

ফমনা মথ্রক মহাঁরি জামোরত আসরত হরব, আবাে মহাঁরিই জামোত মথ্রক 

ফমনাে তাবুরত ফফরে মযরত হরব। তাই হাাঁিাে প্রস্তুফত োখুন। তরব আপফন 
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মদখরবন যারদে শািল মট্ররনে ফিফকি কািা আরছ তাো ফমনা মথ্রক মট্ররন 

জামোরতে এরকবারে কারছ এরস কিংকে ফনরেপ কেরত পারেন। ফকছু 

মসৌফদ ফভআইফপ অফতফথ্ হজযাত্রীরক কিংকে ফনরেরপে কোে জনয 

মহফলকপ্টারে করে জামোত ভবরনে ছারদ অবতেণ কেরত মদখরবন। 
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 কিংকে ফনরেরপে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 কিংকে ফনরেরপে জনয মগাসল বা অযু কো। 

 কিংকে ফনরেরপে আরগ কিংকে ধুরয় মনওয়া। 

 একসারথ্ ২/৩ফি বা ৭ফি কিংকে একরত্র ফনরেপ কো। 

 তাকবীরেে স্থরল সুবহানাল্লাহ বা অনয মকারনা ফযফকে কো। তাকবীরেে 

সারথ্ মকারনা ফকছু মযাগ করে বলা। 

 অরনরকে ধােণা তাো আসল শয়তারনে গারয় কিংকে ফনরেপ কেরছন, 

এজনয তাো খুব োগাফিত হরয় ওই জামোহগুরলারক অপমান ও গালাগাফল 

করেন। 

 জামোরত বড় কিংকে অথ্বা সযারন্ডল বা কারিে খন্ড ফনরেপ-এ ধেরনে 

কাজ কো বাড়াবাফড়, আল্লাহে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এমন 

কাজ কেরত ফনরষধ করেরছন। 

 কিংকে কাছ মথ্রক মাোে জনয মিলারিফল বা ধাক্কাধাফক্ক কো। 

 কিংকে ফনরেরপে জনয ফনফদযষ্ট পন্থা: অরনরকে বিবয: ডানহারতে বৃদ্ধােুফল 

তজযফনে মকরেে ওপে মেরখ (ফিমফি করে লবণ মনওয়াে মরতা করে) এবিং 

কিংকেফি তাে বৃদ্ধােুফলে ফপছরনে ফদরক মেরখ ফনরেপ কেরত হরব। 

 আবাে অরনরক বরলন: তজযনী বাাঁকা করে বৃরত্তে মরতা বাফনরয় বৃদ্ধাগুফলে 

মজাড়া-সফন্ধরত লাফগরয় ফদরত হরব, মদখরত অরনকিা ১০-এে মরতা হরব। 

 কিংকে ফনরেরপে জনয দাাঁড়ারনাে স্থান ফনধযােণ কো অথ্বা জামোহ ও 

বযফিে মারঝ অেত পাাঁি হাত দূেত্ব থ্াকরত হরব এমন ধােণা মপাষণ 

কো। 
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ফমনা - জামোত 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জামোহ-ফনি তলা 
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 ১০ ফযলহজ: হাদী  

 আল্লাহে সন্তুফষ্ট অজযরনে জনয তামাতু্ত ও ফকোন হজ আদায়কােীো ময উি, 

গরু, ছাগল, মভড়া ও দুম্বা ইতযাফদ পশু বাধযতামূলকভারব জরবহ করে 

থ্ারকন তারক হাদী বলা হয়। অরনরক বরল থ্ারকন এিা হরজে কুেবাফন, 

ফকন্তু আসরল হরজে মেরত্র এে নাম হরলা হাদী। কুেবাফন, হাদী ও দম 

এগুরলাে মরধয ফকছু পাথ্যকয েরয়রছ। কুেবানীে উপলেয হরলা ঈদ, হাদীে 

উপলেয হজ আে দরমে উপলেয হরলা কাফফাো আদায়। কুেবানী 

পৃফথ্বীে ময মকারনা জায়গায় কো যায়। হাদী শুধুমাত্র হাোম এলাকা তথ্া 

মক্কা, ফমনা ও মুযদাফলফায় কো যারব। দম হাোরমে সীমানাে ফভতে 

আদায় কেরত হরব। হাদী ও কুেবানীে মগাি ফনরজ খাওয়া যারব ফকন্তু দম 

এে মগাি ফনরজ খাওয়া যারব না। যাো হরজে সময় হাদী কেরছন তাো 

মযরহতু মুসাফফে তাই তারদে আে মসই বছে কুেবানী কো জরুেী নয়, 

তরব িাইরল কেরত পারেন। ১০ ফযলহজ সূরযযাদয় মথ্রক শুরু করে ১৩ 

ফযলহজ সূযযাি পযযে হাদী কো যায়। হরজ তামাতু্ত ও হরজ ক্বীোন 

হজকােীরদে ওপে হাদী প্রদান কো ওয়াফজব। 

 হাোম এলাকা তথ্া ফমনা, মুযদাফলফা ও মক্কাে ময মকারনা অিংরশ পশু 

যরবহ কো যারব, কােণ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

বরলরছন, আফম এখারন যরবহ করেফছ এবিং ফমনাে সকল স্থানই যরবহ 

কোে জায়গা, সকল পাহারড় ও ফগফেপরথ্ে কারছ। 

 হাদীে পশু পুরুষ অথ্বা স্ত্রী দুফিই হরত পারে। প্রাণীে বয়স প্রকাে: 

কমপরে দুম্বা- ছয় মাস, মভড়া- এক বছে, ছাগল- এক বছে, গরু- 
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দু’বছে ও উি- পাাঁি বছে। প্রাণী একরিাখ ওয়ালা, অসুস্থ, মখাাঁড়া পা 

ওয়ালা, খুবই দুবযল হওয়া যারব না।94
 

 উি ও গরু হরল একিা পশু সরবযাচ্চ সাত জরন বা এে কম সিংখযায় 

(রজাড় বা ফবরজাড়) অিংশ ফনরত পােরবন। আে মভড়া বা ছাগল হরল 

একজরনে জনয একিা পশু যরবহ কেরত হরব। যরবহ কো পশুে মগাশত 

িাইরল ফনরজ খাওয়া যারব এবিং সারথ্ করে মদরশও ফনরয় আসা যারব, 

মযমনিা করেরছন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম। যরবহ কো 

পশুে মগাশত গেীব ও ফমসকীন মলাকরদে মবফশ পফেমারণ ফবতেণ কো 

বাঞ্চণীয়। 

 মকউ হাদী কেরত না পােরল এে পফেবরতয ফতফন হরজে পেবতযী ফতন ফদন 

এবিং মদরশ ফফরে ৭ ফদন (ধাোবাফহকভারব অথ্বা মভরে মভরে) সাওম 

োখরবন। মক্কাবাসীরদে হাদী কো ওয়াফজব নয়, এমনফক সাওমও োখরত 

হরব না।95
 

 হাদী ফতন পদ্ধফতরত আদায় কেরত পারেন। প্রথ্মত, বযািংরকে মাধযরম হাদী 

যরবহ কোে বযবস্থা কো। ফিতীয়ত, আপনাে হজ এরজফন্সে মাধযরম। 

তৃতীয়ত, ফনরজ হাি মথ্রক হাদী ফকরন কো যায়। ফমনায় তাবু এলাকায় 

মকাথ্াও হাদী যবাই কো মদখরত পারবন না। হাদী কোে জনয ফনধযাফেত 

আলাদা জায়গা আরছ মু‘আইফসম নামক এলাকায় যা ফমনাে সীমানাে 

ফভতে অবফস্থত।  

 বযািংরকে মাধযরম হাদী কো সবরিরয় ফববি পন্থা। হরজে পূরবয আল-োজী 

বযািংক বা অনয মকারনা বযািংক এে বুরথ্ হাদীে জনয ৪৫০-৫০০ ফেয়াল জমা 

                                                           
94 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৯৯৭, ১৯৯৮ 
95 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১২২৮; ইবন খুযাইমা, হাদীস নিং ২৮৫৭ 
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ফদরয় েফশদ বা ফিফকি সিংেহ করুন। সাধােণত বযািংক কতৃযপে ১০ 

ফযলহজ সকাল ১০িা মথ্রক হাদী জরবহ কো শুরু করেন এবিং যাো 

মমাবাইল নিং মদন তারদে এস.এম.এস এে মাধযরম হাদী সম্পন্ন কো 

ফনফশ্চত করেন। মক্কা ও মদীনায় অরনক হাদীে িাকা জমা মদওয়াে মছাি 

মছাি বযািংক বুথ্ মদখরত পারবন। হরজে একিু আরগভারগই ফিরকি ক্রয় 

কো উত্তম, নইরল পরে হাদী ফিরকি পাওয়া যায় না। 

 আপনাো করয়কজরন আপনাে হজ এরজফন্সে মনতারক হাদীে িাকা ফদরয় 

ফদরত পারেন। আপনাে হজ এরজফন্স মনতা ফতফন ফমনায় হাি মথ্রক হাদী 

ক্রয় করে জরবহ কোে বযবস্থা কেরত পারেন। আবাে আপফন ফনরজ ফমনায় 

হারি ফগরয় পশু ক্রয় করে জরবহ কেরত পারেন। এমন কেরল আপফন ফকছু 

মগাি খাওয়াে জনয ফনরয় আসরত পারেন। তরব সাধােণ হাজীরদে পরে 

হারি যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথ্ম দুইফিে ময মকারনা একফি পদ্ধফত 

অনুসেণ করুন। 

 ফনজ হারত যরবহ কো সুন্নাত। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হরজ 

৬৩ফি উি জরবহ করেফছরলন। যরবহ কোে সময় প্রাণীে মুখ থ্াকরব 

দফেণ ফদরক এবিং পশুরক বাম ফদরক কাত করে মশায়ারত হরব ও এে পা 

গুরলা ডান ফদরক অতঃপে ফকবলামুফখ হরয় ছুফে িালারত হরব।96
 

 যরবহ কোে সময় এ মদা‘আ পাি করুন: 
ْكرَب  

َ
 .َْتَقبذْل ِمِنِّ امهلَل ِمنَْك َولََك، امهلَل  ،ِمْسِب اهلِل َواهلل  أ

‘‘ফবসফমল্লাফহ আল্লাহু আকবে, আল্লাহুম্মা ফমনকা ওয়ালাকা আল্লাহুম্মা 

তাক্বাব্বাল ফমন্নী’’। 

                                                           
96 ইবন মাজাহ 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  194 
 

‘‘আল্লাহে নারম, আল্লাহ মহান।রহ আল্লাহ! এ প্রাণী আপনাে পে মথ্রক 

এবিং এে মাফলক আপফন। মহ আল্লাহ! আমাে এফি আপফন কবুল করুন’’।  

 সতকযতা: হরজে সময় ফকছু অসাধু মলাক ফমনাে তাবুরত এরস হাদী 

কোরনাে নারম ভূয়া েফশদ ফদরয় িাকা ফনরয় প্রতােণা করে। হাদী যরবহ না 

করেই মফান করে জাফনরয় মদন হাদী হরয় মগরছ! তাই বযািংক ছাড়া কারো 

হারত এমফন িাকা ফদরবন না। আবাে ফকছু হজ এরজফন্সে মনতাোও একই 

প্রতােণা করেন। তাই আপনাে দরলে করয়কজন মলাক এরজফন্স মনতাে 

সারথ্ সরেজফমরন ফগরয় হাদী ক্রয় কো ও যরবহ প্রতযে করে অনযানয 

সহযাত্রীরদে মফান করে অবফহত কেরত পারেন। হাদী মশরষ ফমনা অথ্বা 

মক্কাে পরথ্ েওনা হউন এবিং পফথ্মরধয কসে/হলক্ব মসরে মফলুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হাদী - পশু যরবহ 
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 ১০ ফযলহজ: কসে/হলক্ব কো  
 হাদী কোে পে মাথ্াে সকল অিংশ মথ্রক সমানভারব িুল মছাঁরি মফলারক 

কসে আে সমূ্পণয মাথ্া মুফড়রয় বা মুণ্ডন কোরক হলক্ব বলা হয়। তরব 

মুণ্ডন কোই উত্তম। কুেআরন মাথ্া মুণ্ডন কোে কথ্া আরগ এরসরছ আে 

মছাি কোে কথ্া পরে এরসরছ। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

সমি মাথ্া মুণ্ডন করেফছরলন।  

 যাো মাথ্া মুণ্ডন করেফছরলন তারদে জনয োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম েহমত ও মাগফফোরতে মদা‘আ করেরছন ফতনবাে। আে যাো 

িুল মছাি করেফছরলন তারদে জনয মদা‘আ করেরছন একবাে। আল্লাহ 

তা‘আলা কুেআরন বরলন, ‘‘মতামারদে মকউ মাথ্া মুণ্ডন কেরব ও মকউ 

মকউ িুল মছাি কেরব।’’ হাদীরস এরসরছ, ‘‘আে মতামো মাথ্া মুণ্ডন কে, 

এরত প্ররতযক িুরলে ফবফনমরয় একফি ছাওয়াব ও একফি গুনারহে েমা 

েরয়রছ”।97
 

 োিায় মদখরবন অরনরক হারত ইরলকফট্রক মেজাে বা ফট্রমাে ফনরয় দাাঁফড়রয় 

আরছ। হরজে এই সমরয় িুল কািারত ২০-৫০ ফেয়াল পযযে দাফব কেরব 

তাো। দু’ফমফনরি আপনাে মাথ্াে পুরো িুল মফরল ফদরব। নাফপতরক ডান 

ফদক মথ্রক িুল কািা শুরু কেরত বলুন। কােণ, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফনরজ এমনফি করেরছন। ফনরজরদে কারছ মেজাে বা 

েুে থ্াকরল আপনাো এরক অপরেে িুল মফরল ফদরত পারেন। এরেরত্র ময 

বযফি কারো িুল মফলরবন তাে িুল আরগ মফলা থ্াকা জরুেী নয়।98
 

                                                           
97 সূো আল-ফাতাহ, ৪৮:২৭; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৩৪৮ 
98 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২২৯৮ 
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 মফহলাো তারদে মাথ্াে সমে িুরলে অেভাগ হরত তজযনী আেুরলে এক-

তৃতীয়ািংশ পফেমাণ কািরবন (প্রায় এক ইফঞ্চ)। নােীরদে জনয হলক মনই। 

নােীরদে মাথ্া মুণ্ডন কো হাোম।99
 

 এবাে আপফন আপনাে ইহোরমে কাপড় খুরল মফলুন, মগাসল করে 

সাধােণ কাপড় পড়ুন। ইহোম মথ্রক হালাল হওয়া হরজে ওয়াফজব কাজ। 

এরক বরল তাহালু্লল আল আসগাে বা প্রাথ্ফমক হালাল। এখন আপনাে 

ওপে মথ্রক মযৌন সেম ছাড়া ইহোরমে সকল ফনরষধাজ্ঞা উরি মগল। 

আপফন এখন মদরহ সুগন্ধীও বযবহাে কেরত পারেন।100
 

 হালাল হওয়াে পে আপফন ইিা কেরল ১০ ফযলহজ মক্কায় ফগরয় তাওয়ারফ 

ইফাদাহ ও সা‘ঈ করে সন্ধযা বা মধয োরতে আরগই ফমনায় িরল আসুন। 

আে যফদ ঐ ফদন মবফশ ক্লাে হরয় পরড়ন তরব োতফি ফমনায় অবস্থান 

কেরত পারেন এবিং ১১/১২ ফযলহজ ফদরনে মবলায় মকারনা এক সময় 

মক্কায় ফগরয় তাওয়াফ কেরত পারেন। তাকবীরে তাশফেক পাি অবযাহত 

োখুন। 

  

                                                           
99 ফতেফমযী (৩/২৫৭) 
100 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২০৪২ 
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কসে (িুল মছাি করে কািা)              হলক্ব (িাক মাথ্া কো)   

 হাদী ও কসে/হলক্ব কোে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 হাদী না করে এে সমপফেমাণ অথ্য মসবামূলক খারত দান করে মদওয়া। 

 মাথ্াে িুল ছাাঁিারনাে মেরত্র বাম ফদক ফদরয় শুরু কো। 

 মাথ্াে ফকছু অিংশ মুণ্ডারনা এবিং আে ফকছু অিংশ কসে কো। 

 মাথ্া মুড়ারনাে সময় ফকবলাে ফদরক মুখ করে বসা ফনয়ম মরন কো। 

 ফকছু মলাক এরক অরনযে িুল অথ্বা ফনরজই কাফি ফদরয় মাথ্াে ফবফভন্ন অিংশ 

মথ্রক িুল মকরি বরক্স সিংেেণ করে োরখ। 

 

 ১০ ফযলহজ: তাওয়াফুল ইফাদাহ ও সা‘ঈ কো  

 এ তাওয়ারফে অপে নাম তাওয়ারফ ফযয়াোহ বা ফেয তাওয়াফ। এফি 

হরজে গুরুত্বপূণয একফি কাজ। তাওয়াফুল ইফাদাহ কো ও সা‘ঈ কো 

হরজে ফেয কাজ। আপফন যফদ ফমনা মথ্রক মক্কায় এ তাওয়াফ কেরত 

যান তরব দু’ভারব মযরত পারেন।  
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এক: পারয় মহাঁরি জামোত পাে করে পযরডফস্ট্রয়ান িারনল (সুড়ে পথ্) 

োিা ফদরয়।  

দুই: ফমনায় ফকিং ফয়সাল ওভােফব্রজ-এে উপে মথ্রক বা জামোরতে পারশ 

মথ্রক কাে বা মিেসাইরকল ভাড়া করে। আে আপফন যফদ মাথ্া মুণ্ডন 

কোে পেপেই মক্কায় িরল ফগরয় থ্ারকন তরব আপনাে মহারিল বা ভাড়া 

বাসা মথ্রকই এ তাওয়াফ কেরত যারবন। 

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ১০ ফযলহজ সূযয মধয আকারশ বা 

সূযয মহরল যাওয়াে পে এ তাওয়াফ সম্পন্ন করেফছরলন। তরব মসই ফদন 

ফজরেে সূযয উদরয়ে পে মথ্রক এ তাওয়ারফে সময় শুরু হয়। আে এ 

তাওয়ারফে সময় উেুি। কােও কােও মরত ১২ ই ফযলহজ সূযযারিে পূবয 

পযযে। আবাে কােও মরত, ১৩ ফযলহজ সূযযারিে পূবয পযযে। অবশয 

সতযফনষ্ঠ একদল আরলরমে মত অনুযায়ী এ তাওয়াফ ফযলহজ মাস মশষ 

হওয়াে আগ পযযে বা ঐ ফহজেী বছে মশষ হওয়াে আগ পযযে কো যারব। 

তরব যত তাড়াতাফড় সম্ভব এ তাওয়াফ করে মনওয়াই উত্তম। যাে যাে 

তাওয়াফ তারক ফনরজই কেরত হরব। অনয কাউরক কারো পে মথ্রক 

তাওয়াফ কেরত পািারনা যারব না। প্ররয়াজরন হুইল মিয়ারেে আশ্রয় ফনরয় 

তাওয়াফ ও সা‘ঈ মশষ কেরত হরব। 

 মযভারব উমোহে সময় তাওয়াফ করেফছরলন ফিক মতমফন এ তাওয়ারফে 

ফনয়ম। শুধু বযফতক্রম এই ময, এখন আপফন ইহোরমে কাপড় পো মনই 

তাই মকারনা ইদফত্ববাহ মনই এবিং এ তাওয়ারফ েমলও মনই। সাধােণ 

মপাশাক পফেধান করে এ তাওয়াফ কেরবন। এ তাওয়ারফে সময় প্রিুে 

মলারকে িাপ হয়। তাই অবস্থা বুরঝ ফাাঁকা জায়গা ফদরয় তাওয়াফ মশষ 

করুন।  
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 তাওয়াফ মশরষ মাক্বারম ইবোহীরমে মপছরন অথ্বা মসফজরদ হাোরমে ময 

মকারনা স্থারন দুই োকাত সালাত পড়ুন। এবাে যমযম কুরপে পাফন পান 

করুন এবিং ফকছু পাফন আপনাে মাথ্ায় ঢালুন। এবাে সাফা-মােওয়ায় ফগরয় 

ফিক উমোহে মরতা সা‘ঈ করুন। এ সাঈে পে আে িুল কািরত হরব না। 

 মাফসক রাব-েি মফহলাগণ এ তাওয়াফ কোে জনয অরপো কেরবন। রাব 

বন্ধ হরল তাওয়ারফ ফযয়ােত মসরে ফনরবন। এরেরত্র মকারনা দম ফদরত হরব 

না। আে যফদ পফেফস্থফত এমন হয় ময রাব বন্ধ হওয়াে সময় পযযে মকারনা 

ক্ররমই অরপো কো যারি না ও পেবতযীরত এরস তাওয়াফ ফযয়াোহ 

আদায় করে মনওয়াে মকারনা সুরযাগ মনই, তরব জমহুে ফুকহা ও আরো 

আরলম-আরলমগরণে মত অনুযায়ী নযাপফকন ফদরয় ভারলাভারব মবাঁরধ 

তাওয়াফ মসরে মনওয়া যারব।     

 এ তাওয়াফ ও সা‘ঈ মশষ কোে পে মযৌনসেমও আপনাে জনয হালাল 

হরয় যারব। এরক বরল তাহালু্লল আল আকবাে বা িূড়াে হালাল হওয়া। 

 ১০ ফজলহজ তাওয়াফ ও সা‘ঈ মশষ হরয় যাওয়াে পে যত দ্রুত সম্ভব 

সন্ধযা বা মধয োরতে পূরবযই তাশেীরকে োফত্রযাপরনে জনয ফমনায় ফফরে 

আসুন। 
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 ১০ ফযলহজ: কারজে ধাোবাফহকতা ভে  

 এফি আরেকফি ফবতফকযত ফবষয়! হরজ যাওয়াে আরগ এ সম্পরকয আপনাে 

জ্ঞান থ্াকা জরুফে। অরনরক আপনারক ১০ ফযলহজ এে সকল কাজগুরলা 

ধাোবাফহকতা অনুসেণ কোে জনয বলরব, ধাোবাফহকতা ভে কেরল একফি 

পশু যরবহ করে দম ফদরত বলরব! ফকন্তু সহীহ হাদীরসে তথ্যসূত্র অনুসারে 

ধাোবাফহকতা ভে হরল মকারনা দরমে কথ্া বলা মনই; বেিং এরত মকারনা 

েফত মনই বলা আরছ! আল্লাহ তা‘আলা অসীম দয়ালু ও করুণাময়, তাই 

ফতফন তাে বান্দারদে ওপে মকারনা ফবষয় কফিন করে মজােপূবযক িাফপরয় 

মদন না। আপফন যফদ আপনাে সাধােণ জ্ঞান বযবহাে করেন তাহরলই 

বুঝরত পােরবন মকানিা সফিক আে মকানিা ভুল। 

 ১০ ফযলহজ যফদ এমন হয়, আপনাে না জানাে কােরণ হরজে মকারনা 

ফবধান ধাোবাফহকভারব সম্পাদন কো হয় ফন অথ্বা মকারনা 

ওজে/জফিলতাে কােরণ ফনফদযষ্ট সমরয়ে মরধয মকারনা ফবধান পালন কেরত 

ফগরয় হরজে অনয মকারনা ফবধান এে ধাোবাফহকতা ভে হরয় যায় তাহরল 

এরত মকারনা সমসযা মনই। এ জনয মকারনা কাফফাো আদায় কেরত হরব 

না। তরব ইিাকৃতভারব ধাোবাফহকতা ভে না কো উত্তম। (উদাহেণ: 

আপফন যফদ বযািংক বুথ্ মথ্রক হাদী ফিরকি ক্রয় করেন, আে আপনাে 

কারছ যফদ মমাবাইল না থ্ারক তরব আপফন মতা জানরত পােরবন না 

আপনাে পশু ১০ ফযলহজ কখন যরবহ কো হরলা! তরব আপফন কতেণ 

পযযে ইহোরমে কাপড় পরে থ্াকরবন!) 

 হরজে কাযযক্রমগুরলা ধাোবাফহকভারব কো সুন্নাত: কিংকে ফনরেপ, হাদী, 

কসে/হলক্ব, তাওয়ারফ ইফাদাহ, সা‘ঈ কো; ফকন্তু মকউ যফদ ধাোবাফহকতা 

ভে করে মকানফি আরগ বা মকানফি পরে করেন মকারনা জফিলতাে কােরণ 
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তাহরল তা কো যারব। কােণ ইবন আব্বাস মথ্রক বফণযত মবশ করয়কফি 

হাদীরস মলাকরদে ফবফভন্ন কাজ আরগ পরে হওয়াে কথ্া শুরন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘কে, মকারনা অসুফবধা মনই’’, 

‘‘মকারনা সমসযা মনই”।101
 

 ১১ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  

 োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মযাহরেে সালাত মসফজদুল 

হাোরম আদায় করে, তাওয়ারফ ফযয়ােত মশরষ ফমনায় ফফরে এরসরছন ও 

তাশেীরকে োফত্রগুরলা ফমনায় অবস্থান করেরছন। ফমনায় তাশেীরকে 

োত্রীযাপন গুরুত্বপূণয একফি আমল। ফবফভন্ন মতাদরশযে মবফশেভাগ আরলম 

ও উলামা ফমনায় তাশেীরকে োত্রীযাপন কোরক অতযাবশযকীয় ফহসারব 

আখযাফয়ত করেরছন।102
 

 আপফন যফদ ১০ ফযলহজ ফদরনে মবলায় তাওয়ারফ ইফাদাহ না করে থ্ারকন 

তরব উত্তম হরব এ তাশেীরকে োতফি ফমনায় অবস্থান করে পেফদন 

সকারল মক্কায় ফগরয় ফেয তাওয়াফ সম্পন্ন কো। আবাে আপফন যফদ 

মক্কায় ফগরয় তাওয়াফ মশষ করে সন্ধা বা মধযোরতে আরগ ফমনায় ফফরে 

আসরত পারেন তরবও মকারনা সমসযা মনই। ফমনায় োরতে অরধযরকে মবফশ 

সময় অবস্থান কো সহ োফত্রযাপন কো বাঞ্চনীয়। আপনাে শফি-সামথ্য, 

যাতায়াত পফেফস্থফত ও দরলে মলাকরদে সারথ্ আরলািনা করে এ ফবষরয় 

ফসদ্ধাে ফনন।  

                                                           
101 সহীহ হাদীরসে তথ্যসূত্র মদখুন: সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৬২৫, ১৬২৬; ইফা; সহীহ 

মুসফলম, হাদীস নিং ২৩০৫; মুসনারদ আহমদ; ইবন মাজাহ। 
102 আবু দাউদ, হাদীস নিং ১৬৮৩ 
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 আপফন যফদ আরগে ফদন ফেয তাওয়াফ না করে থ্ারকন তরব ১১ ফযলহজ 

ফদরনে মবলায় মক্কায় ফগরয় তাওয়াফ মশরষ মাক্বারম ইবোহীরমে মপছরন 

অথ্বা মসফজরদ হাোরমে ময মকারনা স্থারন দুই োকাত সালাত পড়ুন, 

যমযরমে পাফন পান করুন এবিং সা‘ঈ করে আবাে ফমনায় ফফরে আসুন। 

 এবাে ফমনায় দুপুরেে সূযয পফশ্চম আকারশ মহরল যাওয়াে পে মথ্রক সূযযাি 

পযযে ফতনফি জামোরহ ফগরয় কিংকে ফনরেপ করুন, এফি কিংকে ফনরেরপে 

উত্তম সময়। এরত মমাি ২১ফি কিংকে লাগরব (প্রফতফিে জনয ৭ফি করে)। 

অবশয দুপুরেে সূযয পফশ্চম আকারশ মহরল যাওয়াে পে মথ্রক সুবরহ 

সাফদক হওয়াে আগ পযযে কিংকে ফনরেপ কো মযরত পারে। কিংকে 

ফনরেরপে সময় জামোে ধাোবাফহকতা েো কো অতযাবশযকীয়।103
 

 প্রথ্রম জামোতুল সুগোে (রছাি জামোহ) মুরখামুফখ হরয় কা‘বা আপনাে 

বারম, ফমনা ডারন মেরখ অথ্বা ময মকারনা ভারব দাাঁফড়রয় ডান হাত উিু করে 

আলাদা আলাদাভারব ৭ফি কিংকে এরক এরক ফনরেপ করুন এবিং প্রফতবাে 

ফনরেরপে সময় বলুন:  ْكَب
َ
 ’’আল্লাহু আকবাে‘‘ اهلَُل أ

     ‘‘আল্লাহ মহান’’। 

 প্রথ্ম জামোহরত কিংকে ফনরেরপে পে একিু সামরন এফগরয় ফগরয় 

ফকবলাে ফদরক মুখ করে (রছাি জামোহরক ডারন মেরখ) দুই হাত উফিরয় 

আপনাে ইিা অনুযায়ী দীঘযেণ মদা‘আ করুন। এেপে পেবতযী মধযম 

জামোরহে ফদরক এফগরয় যান। 

 এবাে জামোতুল উিাে (মধযম জামোহ) মুরখামুফখ হরয় কা‘বা আপনাে 

বারম, ফমনা ডারন মেরখ অথ্বা ময মকারনাভারব দাাঁফড়রয় ডান হাত উাঁিু করে 

                                                           
103 মুসনারদ আহমদ, সহীহ মুসফলম 
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আলাদা আলাদাভারব ৭ফি কিংকে এরক এরক ফনরেপ করুন এবিং 

জামোতুল সুগোে মরতা করে প্রফতবাে ‘আল্লাহু আকবাে’ বলুন।  

 ফিতীয় জামোরহ কিংকে ফনরেরপে পে আবারো একিু সামরন এফগরয় 

ফগরয় ফকবলাে ফদরক মুখ করে (মধযম জামোহরক ডারন মেরখ) দুই হাত 

উফিরয় আপনাে ইিা অনুযায়ী দীঘযেণ মদা‘আ করুন। এেপে পেবতযী বড় 

জামোরহে ফদরক এফগরয় যান।  

 এবাে জামোতুল ‘আকাবাে (বড় জামোহ) মুরখামুফখ হরয় কা‘বা আপনাে 

বারম, ফমনা ডারন মেরখ অথ্বা ময মকারনাভারব দাাঁফড়রয় ডান হাত উিু করে 

আলাদা আলাদাভারব ৭ফি কিংকে এরক এরক ফনরেপ করুন এবিং ফবগত 

দুই জামোরহে মরতা করে প্রফতবাে ‘আল্লাহু আকবাে’ বলুন।  

 তৃতীয় জামোয় কিংকে ফনরেপ মশষ করে আে মকারনা মদা‘আ না করেই 

জামোত ফবফডিং তযাগ করুন এবিং ফমনাে তাবুরত ফফরে যান।104
 

 ফমনায় অবস্থান করে সালাত আদায় কো, কুেআন ফতলাওয়াত, তসফবহ 

তাহফলল, মদা‘আ, ফযফকে ও ইসরতগফাে কো বািণীয়। তাই তাবুে মরধয 

ঘুফমরয় ঘুফমরয় অথ্বা গেগুজব ও ঘুোঘুফে না করে ফমনাে সময়গুরলারক 

কারজ লাগারনা উত্তম। ফমনায় সালাত আদারয়ে ফনয়ম ৮ই ফযলহরজে মরতা 

করে হরব। ফমনায় এ তাশেীরকে োতগুরলা যাপন কো ওয়াফজব। 

 অসুস্থয ও দুবযল মলারকো সূযযারিে পে মথ্রক সুবরহ সাফদক হওয়াে আগ 

পযযে কিংকে ফনরেপ কেরত পােরবন অথ্বা তাে পে মথ্রক অনয 

একজনরক কিংকে ফনরেপ কোে জনয ফনরয়াগও কেরত পােরবন। 

 সতকযতা: আজকাল ফকছু ফকছু হজ এরজফন্সে মনতারদে মদখা যায় তাো ১১ 

তাফেরখে মধয োরতে পে হাজীরদে ফনরয় ফমনা তযাগ করে িরল যান। 
                                                           
104 ইবন মাজাহ 
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োরতে বাফক অিংশ মক্কায় যাপন করে পেফদন মযাহরেে পে মক্কা মথ্রক 

এরস কিংকে ফনরেপ করেন ও আবাে মক্কায় িরল যান। এরূপ কো 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে আদরশযে ফবপেীত। ফবরশষ 

অসুফবধায় না পড়রল এরূপ কো উফিৎ নয়। আে ফমনায় োত ও ফদন 

উভয়িাই যাপন কো উফিত। মকননা ফমনায় োফত্রযাপন যফদ ওয়াফজরবে 

পযযারয় পরড় থ্ারক তরব ফদন যাপন কো সুন্নাত, এরত মকারনা সরন্দহ 

মনই। সরবযাপফে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফদন ও োত 

উভয়িাই ফমনায় যাপন করেরছন।  

 এমন পফেফস্থফতরত পড়রল আপফন ফক কেরবন? আপফন যফদ তাকওয়া 

অবলম্বনকােী হন ও ফবরশষ মকারনা ওজে না থ্ারক তরব দল মথ্রক 

আলাদা হরয় যান ও ফমনায় অবস্থান করুন। আপফন অনযরদে ফবষয়ফি 

বুঝারত পারেন তরব এফনরয় িরন্দ যারবন না। আপফন ফনশ্চয় এ কয় ফদরন 

পথ্-ঘাি বুরঝ যারবন আে হারত যফদ মমাবাইল মফান ও ফকছু ফেয়াল থ্ারক 

তাহরল মকারনা সমসযাই মনই। হজ যখন কেরতই এরসরছন তরব এ মশষ 

পযযারয় একিু কষ্ট করে ওয়াফজব ও সুন্নাতগুরলা পালন করে যান। অবশয 

আপফন হরজ যাওয়াে পূরবয আপনাে এরজফন্সে মলাকরদে সারথ্ এ ফবষয়ফি 

ফনরয় হালকাভারব আরলািনা করে তারদে মরনাভাবিাও বুরঝ মফলরত 

পারেন! 

 ১২ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  

 যফদ এখনও তাওয়ারফ ইফাদাহ না করে থ্ারকন, তাহরল ১২ ফযলহজ 

ফদরনে মবলায় মক্কায় ফগরয় তাওয়াফ করুন। তাওয়াফ মশরষ মাক্বারম 

ইবোহীরমে মপছরন অথ্বা মসফজরদ হাোরমে ময মকারনা স্থারন দুই োকাত 
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সালাত পড়ুন, যমযরমে পাফন পান করুন এবিং সা‘ঈ করে ফমনায় ফফরে 

আসুন। 

 ফিক ১১ ফজলহরজে মরতা করে একই ফনয়রম দুপুরেে সূযয পফশ্চম আকারশ 

মহরল যাওয়াে পে মথ্রক সূযযাি পযযে ফতনফি জামোরত ফগরয় কিংকে 

ফনরেপ মশষ করুন।105
 

 সাধােণত ১২ তাফেখ প্রথ্ম ওয়ারি কিংকে মাোে প্রিণ্ড ভীড় থ্ারক। তাই 

একিু মদেী করে ফবকারলে ফদরক মগরল ভারলা হয়। আবাে ১২ তাফেখই 

কিংকে ফনরেরপে পবয মশষ কো যায়, তরব যুফিযুি কােণ সারপরে। 

আপফন যফদ মকারনা ফবরশষ কােরণ; মযমন: সম্পদ নষ্ট হওয়াে ভয় থ্াকরল, 

জীবরনে ফনোপত্তাে অভাব মবাধ কেরল, গুরুতে শাফেেীক অসুস্থতাে 

অবনফত, মোগীে মসবাে জনয সারথ্ থ্াকা, িাকেী হাোরনাে ভয় ইতযাফদ 

ফবরশষ কােরণ আজ কিংকে ফনরেপ করে সূযযারিে পূরবযই মক্কায় ফফরে 

মযরত িান তরব আপফন মযরত পােরবন। এরত মকারনা েফত মনই।  

 আল্লাহ তা‘আলা কুেআরন বরলন, ‘‘যফদ মকউ তাড়াতাফড় করে দুই ফদরন 

িরল আরস তরব তাে মকারনা পাপ মনই। আে যফদ মকউ ফবলম্ব করে তরব 

তােও মকারনা পাপ মনই, এিা তাে জনয; ময তাকওয়া অবলম্বন করে”।106
 

 আপফন যফদ ১২ তাফেখই কিংকে ফনরেরপে পবয মশষ কেরত িান তরব 

অবশযই সূযযারিে পূরবযই ফমনা এলাকা তযাগ কেরত হরব। ফমনায় সূযযাি 

হরয় মগরল আে ফমনা তযাগ কেরবন না, বেিং োরত ফমনায় অবস্থান করে 

পেবতযী ফদন একই ফনয়রম ফতনফি জামোরত কিংকে ফনরেপ করে তােপে 

ফমনা তযাগ কেরবন। তরব মকারনা তবধ কােণ ছাড়া ফমনা তযাগ না কোই 

                                                           
105 মুসনারদ আহমদ, সহীহ মুসফলম 
106 সূো আল-বাকাো: ২:২০৩ 
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উত্তম। কিংকে ফনরেরপে জনয ফমনায় ১৩ তাফেখ পযযে অথ্যাৎ ফতনফদন 

অবস্থান কো োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে সুন্নাত। 

 মক্কাে উরযরশয ফমনা তযাগ কোে পে হরজে সবযরশষ ও িূড়াে কাজ হরলা 

ফবদায়ী তাওয়াফ কো। মদরশ মফো বা মদীনা গমরনে আরগ এ তাওয়াফ 

কেরবন। এে মারঝ ময কয়ফদন মক্কায় থ্াকরবন মস কয়ফদন নফল 

তাওয়াফ, জামআরত সালাত, তাহাযুদ সালাত, মদা‘আ ও ফযফকরে মশগুল 

থ্াকরবন। 

 সতকযতা: আজকাল ফকছু ফকছু হজ এরজফন্সে মনতারদে মদখা যায় তাো ১২ 

তাফেরখ কিংকে ফনরেরপে পে হাজীরদে ফনরয় ফমনা তযাগ করে িরল যান। 

তাো কুেআরনে ঐ আয়াত মপশ করে অথ্বা দরলে করয়কজন মলারকে 

অসুস্থতাে অজুহাত মদফখরয়, সবাই দুবযল ও ক্লাে হরয় মগরছ, আরশপারশ 

অনযানযো সবাই িরল যারি, তাবুরত আে খাবাে পাওয়া যারব না ইতযাফদ 

বরল সবাইরক ফনরয় মক্কায় িরল মযরত িায়। তারদে উরযশয হরলা তারদে 

কষ্ট লাঘব কো। সিযকারি হজ মশষ কোরনা। ওজে থ্াকরত পারে কারো 

বযফিগত, মস অনুযায়ী তাে জনয বযবস্থা ফনরত হরব। তাই বরল সকলরক 

ওজরেে আওতায় মফরল এমন কাজ কো অনুফিত। দুই ফদন ফমনায় 

অবস্থান করে ফমনা তযাগ কোে অনুমফত আরছ তরব যুফিযুি কােণ 

সারপরে। 

 এমন পফেফস্থফতরত পড়রল আপফন ফক কেরবন? আবাে ঐ একই কথ্া 

বলরবা। আপফন যফদ তাকওয়া অবলম্বনকােী হন ও ফবরশষ মকারনা ওজে 

না থ্ারক তরব দল মথ্রক আলাদা হরয় যান ও ফমনায় অবস্থান করুন। 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে সুন্নাত অনুসেণ করুন ও ফতন ফদন 
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ফমনায় অবস্থান করে জামোয় কিংকে ফনরেপ করে তােপে মক্কায় ফফরে 

যান।  

 ১৩ ফযলহজ: ফমনায় োফত্রযাপন ও জামোরত কিংকে ফনরেপ  

 ১১ ও ১২ ফজলহরজে মরতা করে একই ফনয়রম দুপুরেে সূযয পফশ্চম 

আকারশ মহরল যাওয়াে পে মথ্রক সূযযাি পযযে ফতনফি জামোরত ফগরয় 

কিংকে ফনরেপ মশষ করুন। মশষ ফদরন লেয কেরবন মলারকে ভীড় 

অরনক করম মগরছ। এ ফদন আসরেে সালারতে পে মথ্রক তাকবীরে 

তাশেীক পড়া মশষ।107
 

 এেপে ফমনা মছরড় মক্কায় িরল আসুন। আল্লাহ তা‘আলা আপনারক 

পফেপূণযভারব হজ মশষ কোে তাওফীক ফদরয়রছন মসজনয তাাঁে দেবারে 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। যফদও মশষ একফি কাজ ‘তাওয়াফুল ফবদা’ কো 

বাফক আরছ। এ ফদন আসরেে সালারতে পে মথ্রক তাকবীরে তাশফেক 

পড়া মশষ হরয় যারব। মসৌফদ মু‘আফল্লম সাধােণত কখরনা গাফড় ফদরয় থ্ারক 

আবাে মদয়ও না এ মশষ ফদরন মালপত্র সহ আসাে জনয। আপনাো 

করয়কজরন ফমরল গাফড় ভাড়া করে অথ্বা পারয় মহাঁরিই মক্কায় মপৌরছ মযরত 

পারেন। 

 এবাে যতফদন আপফন মক্কায় থ্াকরবন, প্রফত ওয়াি সালাত জামাআরতে 

সারথ্ মসফজরদ হাোরম ফগরয় আদায় কোে মিষ্টা করুন; কােণ মসফজরদ 

হাোরম সালাত পড়া আে অনয সাধােণ মসফজরদে সালারতে মিরয় ১ লে 

গুণ মশ্রয়। ময কয়ফদন মক্কায় থ্াকরবন মস কয়ফদন নফল তাওয়াফ, 

মসফজরদ জামআরত সালাত, মদা‘আ ও ফযকরে মশগুল থ্াকরবন। 

                                                           
107 মুসনারদ আহমদ, সহীহ মুসফলম 
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 যতবাে ইরি নফল তাওয়াফ করুন: োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম কা‘বাে ইরয়রমনী কনযাে ও কারলা পাথ্রেে ফবষরয় বরলরছন, 

‘‘ময এ দুফি স্পশয করে এবিং তাওয়াফ সম্পন্ন করেন আল্লাহ তাে নারম 

একফি ভারলা কারজে সওয়াব ফলরখ মদন এবিং একফি গুনাহ মুরছ মদন, 

তাে জনয একফি অফতফেি মযযাদা ফলরখ মদন এবিং ময বােবাে এিা কেরব 

মস মযন একফি মগালাম মুি করে ফদল’’। 

 হরজে সবযরশষ ও িূড়াে কাজ হরলা ফবদায়ী তাওয়াফ কো। মদরশ মফো বা 

মদীনা গমরনে আরগ সবযরশষ কাজ ফহসারব এ তাওয়াফ কেরবন। 

 সতকযতা: আজকাল অরনরক ফনয়ম মমাতারবক হরজেেপ্রফতফি কাজ 

সম্পাদন কোে পেও মকউ মকউ এরূপ সরন্দহ মপাষণ কেরত থ্ারকন ময, 

মক জারন মকাথ্াও মকারনা ভুল হরলা ফক না! ফকছু হজ এরজফন্সে 

মনতারদেও মদখা যায় তাো হাজী সারহবরদে উৎসাফহত করেন ময মকারনা 

ভুলত্রুফি হরয় থ্াকরত পারে তাই একিা দরম-খাতা ফদরয় ফদন, শতভাগ 

ফবশুদ্ধ হরয় যারব আপনাে হজ! 

 এরূপ কোিা মাোত্মক অনযায়। মকননা আপফন হজ সহীহ শুদ্ধ ভারব 

পালন কো সরেও ফনজ ইিায় হজরক সরন্দহযুি কেরছন। আপনাে যফদ 

মকারনা ফবষয় ফনরয় সফতয সরন্দহ হয় তরব একজন ফবজ্ঞ আরলমরক 

আপনাে হরজে সমসযাে কথ্া বরল শুনান। ফতফন যফদ দম ফদরত বরলন 

তরবই দম ফদন। অনযথ্ায় নয়। শুধু আন্দারজে ওপে ফভফত্ত করে দরম-খাতা 

মদওয়াে মকারনা ফবধান ইসলারম মনই। তরব হাাঁ, আপফন িাইরল নফল পশু 

জবাই সাদকা ফহসারব কেরত পারেন। আে দম ফদরত িাইরল কাউরক 

ফববাস করে হারত ফেয়াল ফদরয় মছরড় ফদরবন না। বযািংক এে বুরথ্ ফগরয় 
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দম ফিফকি ফকরন ফদন অথ্বা হালাকা (পশুে হাি এলাকা) ফগরয় ফনরজ দম 

ফদরয় আসুন। 

 তাওয়াফুল ফবদা/ফবদায়ী তাওয়াফ  

 তাওয়াফুল ফবদা হরজে ওয়াফজব। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

ফবদায়ী তাওয়াফ আদায় করেরছন এবিং বরলরছন, ‘‘বায়তুল্লাহে সারথ্ মশষ 

সাোত না করে মতামারদে মকউ মযন না যায়।’’ অনয এক বণযনা অনুসারে 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ইবন আববাস োফদয়াল্লাহু আনহু 

মক বরলন, মলাকরদেরক বরলা, তারদে মশষ কময মযন হয় বায়তুল্লাহে 

সারথ্ সাোত, তরব ফতফন মাফসক রাবেি নােীে জনয ছাড় ফদরয়রছন।108
 

 হজ মশরষ আপফন যফদ মক্কায় অবস্থান করেন তরব এ তাওয়াফ আপফন 

মক্কা ছাড়াে আগ মুহূরতয কেরবন। মরন োখরবন এিাই হরব মক্কায় 

আপনাে মশষ কাজ। এ তাওয়ারফে পে মকারনা সময় মেপনকােী কাজ 

কো যারব না। মযমন, ঘুমারনা যারব না। ওজে ছাড়া মবফশ সময় পাে 

কেরল আবােও এ তাওয়াফ কেরত হরব। এ তাওয়ারফে পে সা‘ঈ মনই। 

এ তাওয়াফ সাধােণ নফল তাওয়ারফে মত; অথ্যাৎ মকারনা েমল মনই তরব 

তাওয়াফ মশরষ দু’োকাত সালাত আদায় করুন। তাওয়াফ মশরষ যমযম 

এে পাফন পান করে বাফহে হন। অরনরক মসফজদ মথ্রক মবে হওয়াে সময় 

সম্মানপ্রদশযন করে পশ্চাৎমুখী হরয় মবে হন যাে মকারনা ফভফত্ত মনই। 

 মকান নােী যফদ তাওয়ারফ ইফাদাহ কোে পে ঋতুবতযী হরয় থ্ারকন এবিং 

তাওয়ারফ ফবদাে জনয অরপো কেরত না পারেন তাহরল ফতফন িরল মযরত 

পারেন। এ মেরত্র মকারনা কাফফাোে বা দম মদওয়াে দেকাে হরব না। 

 এ তাওয়ারফে মাধযরম আপনাে হরজ তামাতু্ত সম্পন্ন হরলা। 
                                                           
108 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৩৫০, ২৩৫১ 
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 যাো হরজ ফক্বোন কেরবন  

৮ ফজলহরজে আরগ: 

 মীকারতে বাফহে মথ্রক আগত বযফিগণ মীকাত মথ্রকই ইহোম কেরবন, 

(মক্কাে অফধবাসীো তারদে বাসস্থান মথ্রক কেরবন) তালফবয়া পাি কেরত 

থ্াকরবন এবিং একইসরে হজ ও উমোহে ফনয়ত কেরবন। 

‘‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমোতান ওয়া হাযান’’। 

 তাওয়াফুল কুদুম কেরত পারেন। এিা বাধযতামুলক নয়, সুন্নাত। 

 তাওয়াফুল কুদুরমে সরে সা‘ঈও কেরত পারেন। তরব মকউ যফদ সা‘ঈ না 

করেই হরজে জনয যান তাহরল তারক তাওয়াফুল ইফাদাে পরে অবশযই 

সা‘ঈ কেরত হরব। 

 এেপে ৮ ফযলহজ পযযে ইহোম অবস্থায় থ্াকরত হরব এবিং ইহোরমে 

সকল ফবফধ-ফনরষধ মমরন িলরত হরব। 

৮ ফযলহজ: 

 মযরহতু আপফন ইহোম অবস্থায়ই আরছন, তাই ফমনায় িরল যারবন এবিং 

হরজ তামাতু্তে সকল ফবধান পালন কেরবন, তরব আপনারক নতুন করে 

হরজে ফনয়ত কেরত হরব না, কােণ ইহোম কোে সময় আপফন হরজে 

ফনয়ত করেরছন। 

৯ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতা সকল ফবধান পালন করুন। 

১০ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতাই সকল ফবধান পালন কেরবন, তরব ফকছু ফবষয় লেয 

কেরত হরব। 
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 তাওয়াফুল কুদুরমে পে সা‘ঈ করে না থ্াকরল তাওয়ারফ ইফাদাে পরে 

কেরত হরব। তরব মকউ যফদ তাওয়ারফ কুদুরমে সময় সা‘ঈ করে থ্ারকন 

তাহরল তাে আে কেরত হরব না। এরত মকারনা েফত মনই। 

১১, ১২ ও ১৩ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতা সকল ফবধান পালন করুন। ফবদায় তাওয়ারফে মেরত্র 

হরজ তামাতু্তে একই ফনয়ম প্ররযাজয। 
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 যাো হরজ ইফোদ কেরবন  

৮ ফজলহরজে আরগ: 

 মীকারতে বাফহে মথ্রক আগত বযফিগণ মীকাত মথ্রকই ইহোম কেরবন, 

(মক্কাে অফধবাসীো তারদে বাসস্থান মথ্রক কেরবন) তালফবয়া পাি কেরত 

থ্াকরবন এবিং শুধুমাত্র হরজে ফনয়ত কেরবন। 

‘‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাযান’’। 

 তাওয়াফুল কুদুম কেরত পারেন। এিা বাধযতামুলক নয়, সুন্নাত। 

 তাওয়াফুল কুদুরমে সরে সা‘ঈও কেরত পারেন। তরব মকউ যফদ সা‘ঈ না 

করেই হরজে জনয যান তাহরল তারক তাওয়াফুল ইফাদাে পরে অবশযই 

সা‘ঈ কেরত হরব। 

 এেপে ৮ ফযলহজ পযযে ইহোম অবস্থায় থ্াকরত হরব এবিং ইহোরমে 

সকল ফবফধ-ফনরষধ মমরন িলরত হরব। 

৮ ফযলহজ: 

 মযরহতু আপফন ইহোম অবস্থায়ই আরছন, তাই ফমনায় িরল যারবন এবিং 

হরজ তামাতু্তে সকল ফবধান পালন কেরবন, তরব আপনারক নতুন করে 

হরজে ফনয়ত কেরত হরব না, কােণ মীকারত ইহোম কোে সময় আপফন 

হরজে ফনয়ত করেরছন। 

৯ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতা সকল ফবধান পালন করুন। 

১০ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতাই সকল ফবধান পালন কেরবন, তরব ফকছু ফবষয় লেয 

কেরত হরব। 

 মকারনা হাদী প্রদান কেরত হরব না। 
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 তাওয়াফুল কুদুরমে পে সা‘ঈ করে না থ্াকরল তাওয়ারফ ইফাদাে পরে 

কেরত হরব। তরব মকউ যফদ তাওয়ারফ কুদুরমে সময় সা‘ঈ করে থ্ারকন 

তাহরল তাে আে কেরত হরব না।  

১১, ১২ ও ১৩ ফযলহজ: 

 হরজ তামাতু্তে মরতা সকল ফবধান পালন করুন। ফবদায়ী তাওয়ারফে মেরত্র 

হরজ তামাতু্তে একই ফনয়ম প্ররযাজয। 

 হরজে পে যা কেরত পারেন  

 হজ সম্পন্ন কোে পে আপফন যরতা মবফশ পারেন মসফজদুল হাোরম ফেয, 

সুন্নাত, নফল, জানাযা, িাশত, তাহাযুদ সালাত আদায় করুন এবিং নফল 

তাওয়াফ করুন। নফল তাওয়াফ কোে মনকী অরনক অরনক মবফশ। 

 হরজে পে যফদ আপনাে বাফড় ফফরে যাওয়াে ফ্লাইি থ্ারক তরব ফবদায় 

তাওয়াফ করে ফ্লাইি ধরুন। হরজে পে আপফন ফকছু ইসলাফমক 

ঐফতহাফসক দশযনীয় স্থানগুরলা ঘুরে মদরখ আসরত পারেন। আপফন এ 

সমরয় ফকছু মকনাকািাও কেরত পারেন। আমারদে হজ সফরেে 

ধাোবাফহকতায় এবাে মদীনা যাওয়াে পালা। 

 মদীনাে উরযরশয মক্কা তযাগ  

 আপনাে বযাগপত্র গুফছরয় মদীনাে যাওয়াে জনয প্রস্তুত হন। তাওয়ারফ 

ফবদা করে এরসই মহারিল মথ্রক বযাগপত্র নাফমরয় যাত্রাে প্রস্তুফত ফনন। 

 বাস আসাে সারথ্ সারথ্ আপনাে লারগজ বারসে ছারদ উফিরয় আপফনও 

বারস উরি পড়ুন। ৭-৮ ঘো লাগরব মদীনা মপৌছারত। এিা মযরহতু লম্বা 

যাত্রা তাই ফকছু ফল, হালকা খাবাে ও পাফন সরে ফনরয় ফনন। 

 পফথ্মরধয বাস একফি মেরিাোাঁয় যাত্রাফবেফত কেরব। আপফন হাতমুখ ধুরয় 

ও বাথ্রুম মসরে ফনরত পারেন। ফকছু হালকা খাবাে মখরত পারেন। সফরে 
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ভােী খাবারেে পফেবরতয হালকা খাবাে েহণ কোই উত্তম। হাইওরয়রত বাস 

সাধােণত ১০০-১৪০ ফক:ফম মবরগ িরল। ভয় পাওয়াে ফকছু মনই, ইন-

শাআল্লাহ ফকছু হরব না। োিাে িােপারশ শুধু পাহাড়, মরুভুফম ও উরিে 

দল লেয কেরবন। 

 মদীনায় মপৌঁছারনাে পে পফেবহন বাস আপনারক প্রথ্রমই ফনরয় যারব 

মদীনা হজযাত্রী বযবস্থাপনা অফফরস।  

 তাো হজযাত্রী সিংখযা গণনা কেরব। এবিং তাো আপনাে পফেিরয়ে জনয 

আপনারক হারতে বযান্ড ও মদীনা পফেিয়পত্র (আইফড কাডয) প্রদান কেরব। 

 এই হারতে বযান্ড ও আইফড কাডয খুবই গুরুত্বপূণয। এরত আপনাে নাম, 

ফিকানা ও মফান নম্বে আেফবরত মলখা েরয়রছ। আপফন যফদ হাফেরয় যান 

তাহরল এিা আপনাে মু‘আফল্লম ও এরজফন্সরক খুাঁরজ মবে কেরত সাহাযয 

কেরব। এেপে মদীনায় মহারিল/বাফড়রত ফগরয় উিমবন। 

 

 

মদীনা আইফড কাডয 

আল-মদীনা-আল-মুনাওয়াো ‘মজযাফতমযয় শহে’ 
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প্রািীন মদীনা মুনাওওয়াো শহে - (আনুমাফনক) ১০০ বছে পূরবযে দূলযভ ছফব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০০৪ সারলে পূরবযে মদীনা-মসফজরদ নববী 
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মসফজরদ নববী - সমসামফয়ক ছফব (২০১৪) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মদীনা - মানফিত্র 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  217 

 

 মদীনা ও মসফজরদ নববীে ইফতহাস  

 মদীনা প্রফসদ্ধ শহে। আল্লাহ ও তাাঁে োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম ফনকি ফপ্রয় এ শহে, মযখারন োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম ফহজেত করেরছন, বসবাস করেরছন, ইসলাফম োষ্ট্র ও সমাজ 

প্রফতষ্ঠা করেরছন, তাাঁে মসফজদ আরছ ও ফতফন কবেস্থ হরয়রছন। 

 এ পফবত্র শহে আেও করয়কফি নারম পফেফিত; ইয়াসফেব, তা-বা, তাইবা, 

মদীনা ইতযাফদ।  

 আরয়শা োফদয়াল্লাহু ‘আনহা মথ্রক বফণযত োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম বরলরছন;  ‘‘মহ আল্লাহ! মক্কাে নযায় অথ্বা তাে মিরয় অফধক 

মদীনাে মুহাব্বত আমারদে অেরে সৃফষ্ট করুন। মহ আল্লাহ আমারদে খারদয 

ও উপাদারন বেকত ফদন এবিং তাে আবহাওয়া আমারদে স্বারস্থযে উপরযাগী 

করুন”।109
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় মক্কাে মিরয় ফিগুণ বেকত 

দারনে কথ্া বরল আল্লাহে কারছ মদা‘আ করেরছন। এক হাদীরস োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ঈমান (রশষ যামানায়) মদীনাে 

পারন ফফরে আসরব মযমন: সাপ ফনজ আশ্রয় গরতয ফফরে আরস’’। অপে 

এক হাদীরস োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘ময বযফি 

দুঃখ কষ্ট সহয করে মদীনায় অবস্থান কেরব এবিং মদীনায় মৃতুযবেণ 

কেরব, আফম ফকয়ামরতে ফদবরস তাে জনয সুপাফেশ অথ্বা সােয 

প্রদানকােী কেব”।110
 

                                                           
109 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৮৯; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৭৬ 
110 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৮৫; সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৭৬; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং 

১৩৬৩ 
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 মদীনায় বসবাস উত্তম, মদীনাে একফি বড় ফযীলত হরি; ফনকৃষ্ট মলারকো 

মসখারন অবস্থান কেরত পােরব না আে সৎ বযফিো মসখারন স্থায়ীভারব 

অবস্থান কেরত পারে।  

 মদীনারক ফনোপত্তা মদওয়া হরয়রছ। মদীনায় মহামােী/রপ্লগ মোগ ছড়ারব 

না, মদীনায় দাযাল প্ররবশ কেরত পােরব না। মদীনায় সকল োিায় 

আল্লাহে ফফফেশতাগণ েেী ফহরসরব অবস্থান কেরছন।111
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ‘আইে’ ও ‘সাউে’ এে মধযস্থলরক 

মদীনাে হাোম বরল স্বীকৃফত ফদরয়রছন। মক্কাে হাোরমে মরতা এখানকাে 

হাোরমে অভযেরে ফকছু কারজে ফবফধ-ফনরষধ প্ররযাজয।  

 মদীনায় প্রিুে পফেমারণ মখজুরেে বাগান ও ফকছু সমতল ভূফম লেযনীয়।112
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম একফি মসফজদ ফনমযারণে ফনফমরত্ত 

প্রথ্রম বনু নিীরেে সদযারেে কাছ মথ্রক মখজুে বাগান ও পরে সুহাইল ও 

সাহল-এে কাছ মথ্রক মসফজরদে জনয জায়গা করেন এবিং ফনরজ মসফজদ 

ফনমযারণ অিংশ মনন। আেুল্লাহ ইবন উমরেে বণযনা অনুযায়ী োসূরলে যুরগে 

মসফজরদে ফভফত্ত ফছল ইরিে, ছাদ ফছল মখজুরেে ডারলে এবিং খুাঁফি ফছল 

মখজুরেে গারছে কারণ্ডে। মস সময় মসফজরদে পফেফধ ফছল আনুমাফনক 

২৫০০ ফমিাে। 

 এেপে উমাে োফদয়াল্লাহু ‘আনহুে যুরগ এবিং ওসমান ইবন আফফান-এে 

যুরগ মসফজরদে সম্প্রসােণ ঘরি। পেবতযীরত মবশ করয়কজন মুসফলম 

শাসরকে আমরল মসফজরদে উন্নয়ন ও সম্প্রসােন ঘরি। 

                                                           
111 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৮০ 
112 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১৮৭৩; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৭২ 
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 এেপে মসৌফদ সেকাে যখন প্রফতফষ্ঠত হয় তখন মসফজরদে বযাপক উন্নয়ন 

সাফধত হয়। ১৯৫১ ইিং সারল বাদশাহ আেুল আযীয মসফজরদে উত্তে-পূবয 

ও পফশ্চম ফদরকে আরশপারশে ঘে-বাফড় খফেদ করে মভরে মফরলন। 

মসফজরদে তদঘযয ১২৮ ফমিাে ও প্রস্থ ৯১ ফমিাে কো হয় এবিং আয়তন 

৬২৪৬ বগয ফমিাে মথ্রক বাফড়রয় ১৬৩২৬ বগযফমিাে কো হয়। মসফজরদে 

মমরঝরত িান্ডা মারবযল পাথ্ে লাগারনা হয়। মসফজরদে িাে মকানায় ৭২ 

ফমিাে উিুাঁ িােফি ফমনাে ততফে কো হয়। এ সম্প্রসােরণ ৫ মকাফি ফেয়াল 

খেি হয় ও কাজ মশষ হয় ১৯৫৫ সারল। 

 বাদশাহ ফয়সাল এে আমরল ক্রমবধযমান হাজীরদে জায়গাে সিংকুলান 

কোে জনয পফশ্চম ফদরকে জায়গা বৃফদ্ধ কো হয় যাে আয়তন ফছল 

৩৫০০০ বগযফমিাে। 

 সবযরশষ ১৯৯৪ সারল বাদশাহ ফাহাদ ইবন আেুল আযীয কতৃযক 

মসফজরদে ইফতহারসে সবযবৃহৎ উন্নয়ন ও ফবিাে সাফধত হয়। পূবযবতযী 

মসফজরদে আয়তরনে তুলনায় নয় গুণ আয়তন বৃফদ্ধ কো হয়। মসফজদরক 

এত সুন্দে কো হয় যা মুসফলমরদে অেে জয় করে। মসফজরদে ছাদ 

এমনভারব বানারনা হরয়রছ ময প্ররয়াজরন ফিতল বানারনা সম্ভব হরব। মূল 

োউণ্ড মফ্লারেে আয়তন ৮২০০০ বগযফমিাে হয়। মসফজরদে িােপারশ 

২৩৫০০০ বগযফমিাে মখালা িত্বরে সাদা শীতল মারবযল পাথ্ে বসারনা হয়। 

এে ফরল মসফজরদে ফভতরে ২৬৮০০০ মুসফল্ল এবিং মসফজরদে বাইরেে 

িত্বরে ৪৩০০০০ মুসফল্লে সালাত আদারয়ে জায়গা হয়। সমূ্পণয মসফজরদ 

এফস, আন্ডােোউরন্ড ওয়াশরুম ও কাে পাফকযিং এে বযবস্থা কো হয়। 

মসফজরদে কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সারল আে মশষ হয় ১৯৯৪ সারল। 
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 মসফজরদ নববীে ফভতরে মবশফকছু ঐফতহাফসক ফনদশযনসমূহ সিংেফেত 

আরছ; োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবে, ফেয়াদুল জান্নাহ, 

আসহারব সুফফা, নফবজীে মমহোব ও ফমম্বাে।  

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘মসফজরদ হাোম বযতীত 

আমাে এ মসফজরদ (মসফজরদ নববী) সালাত অনয স্থারন সালারতে মিরয় ১ 

হাজাে গুণ উত্তম, আে মসফজরদ হাোরম সালাত ১ লে সালারতে মিরয় 

উত্তম”113
 

 মদীনা ও মসফজরদ নববীে ইফতহাস ফবিাফেত জানরত ‘পফবত্র মদীনাে 

ইফতহাস: শাইখ ছফীউে েহমান মমাবােকপুেী’ বইফি পড়ুন। 

 মসফজরদ নববী দশযন  

 মদীনা সফে কো ও োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে মসফজরদ 

নববী দশযন কো হরজে মকারনা অিংশ নয় বা হরজে সরে এে মকারনা 

সমৃ্পিতা মনই। এফি হরজে মকারনা রুকন, ওয়াফজব বা সুন্নাতও নয়। 

তরব মকউ ইিা কেরল হরজে আরগ বা পরে মসফজরদ নববীরত ফগরয় 

সালাত আদায় কেরত পারেন, মসখারন যাওয়াে পে োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবে ফযয়ােত কেরত পারেন। এফি সমূ্পণয স্বতন্ত্র 

মুিাহাব কাজ। একফি প্রিফলত হাদীস আরছ ‘‘ময হজ কেরত এরস আমাে 

কবে ফজয়ােরতে জনয এরলা না মস আমাে সারথ্ রূঢ় আিেণ কেল।’’ 

এফি সমূ্পণয জাল ও ফমথ্যা হাদীস। 

 নবীজীে কবে ফযয়ােত মূখয উরযশয মরন ফনরয় মদীনায় যাওয়া ফিক নয় বা 

এমনফি কো ফনয়ম নয়। মদীনায় মযরত হরব মসফজরদ নববী দশযন ও 

সালাত আদায় কোে ফনয়রত। কােণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
113 ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৩৯৬ 
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বরলরছন, ‘‘এবাদত বা প্রাথ্যনাে ফনয়রত ফতনফি মসফজদ; মসফজরদ হাোম, 

মসফজরদ নববী ও আল-আকসা মসফজদ বযাতীত অনয মকারনা স্থারন সফে 

করো না’’। শুধু তাই নয় বেিং কবে মকফেক সকল উেস-উৎসব 

কফিনভারব ফনরষধ করেরছন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

বরলরছন, ‘‘এবিং আমাে কবেরক মতামো উৎসরব পফেণত করো না’’। 

উৎসরব পফেণত কোে অথ্য; কবে মকফেক নানা অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো 

যাে মরধয কবেরক উরযশয করে সফে কোও শাফমল। ফকন্তু সফেেত 

অবস্থায় পফথ্মরধয আপনাে মকারনা আত্মীয় বা মকারনা ওফলে কবে সামরন 

পড়রল তা ফযয়ােত কো জারয়য আরছ।114
 

 মদীনায় মহারিল বা ভাড়া বাসায় উরি একিু ফবশ্রাম ফনরয় নািা করে  

(কাাঁিা মপয়াজ, েসুন পফেহাে করে) ও পফেস্কাে পফেিন্নতাে কাজ মসরে 

মসফজরদ নববী ফজয়ােরতে উরযরশয মবে হরয় পড়ুন। মসফজরদ নববীরত 

ডান পা ফদরয় প্ররবশ করুন এবিং ফনরনাি  মদা‘আফি পাি করুন: 
ْولِ م  ىلَع  ال  سذ لة  َواالصذ لَواهلل ِمْسِب ا بَْواَب  اهلل  رَس 

َ
 رمَْحَِتَك امهلَل اْفتَْح يِلْ أ

‘‘ফবসফমল্লাফহ ওয়াস সালাতু ওয়াসসালামু আলা োসুফলল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ 

তাহলী আবওয়াবা োহমাফতকা’’। 

‘‘আল্লাহে নারম আেম্ভ কেফছ। সালাত ও সালাম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে। মহ আল্লাহ, আপফন আমাে জনয আপনাে 

েহমরতে দেজা উেুি করে ফদন’’ 

 মসফজরদে ফভতরে প্ররবশ করে ‘ফেয়াদুল জান্নাহ’ বা জান্নারতে বাগান 

নামক স্থারন দুই োকাত তাফহয়যাতুল মসফজদ সালাত আদায় করুন। ওই 

                                                           
114 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ১১৮৯; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ১৩৯৭; আবু দাউদ, হাদীস নিং 

১৭৪৬ 
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স্থারন হালকা সবুজ েরেে কারপযি ফবছারনা থ্ারক। এখারন যফদ অফধক ফভড় 

থ্ারক, তাহরল মসফজরদে ময মকারনা স্থারন সালাত আদায় করে ফনন। 

 ফেয়াদুল জান্নায় সহরজ প্ররবশ কেরত মসফজরদ নববীে আস-সালাম মগি 

(১ নিং মগি) ফদরয় প্ররবশ করুন এবিং োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম েওজায় প্ররবশ কেরত ঐ একই মগি ফদরয় প্ররবশ কেরল সহজ 

হয়। 

 এবাে শাে ও ফবনীতভারব লাইন ধরে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লারমে কবরেে ফদরক একমুফখ িলািরলে োিা ফদরয় এফগরয় যান। 

কবরে হারতে বারম প্রথ্রম স্বণযালী খাাঁিাে দেজা অফতক্রম করে পেবতযী 

ফিতীয় স্বণযালী খাাঁিাে দেজা (বড় মগাল ফিি আরছ) ময বোবে োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবে তাে সামরন এরল আদরবে সারথ্ 

দাাঁড়ান। দাাঁড়ারনাে সুরযাগ না মপরল িলমান অবস্থায়ই োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে প্রফত সালাম মপশ করুন। বলুন: 
 ه  اهلِل َوَبَرََكت   َورمَْحَة   َها الذِبُّ اَيُّ  يَْك لَ م  عَ اَل لسذ اَ 

‘‘আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়াোহমাতুল্লাফহ ওয়াবাোকাতুহ’’ 

‘‘মহ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম আপনাে ওপে শাফে, েহমত ও 

বেকত বফষযত মহাক’’। 

 পাশাপাফশ আপফন িাইরল সালারতে তাশাহুরদে পে ময দুরূদ ইবোহীম 

পাি করেন তা এখারনও এখন পাি কেরত পারেন। োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে প্রফত সালাত ও সালাম মপশ কোে উত্তম পন্থা 

হরলা দুরূদ ইবোহীম পাি কো। বতযমারন প্রিফলত অরনক ধেরনে 

বারনায়াফি দুরূদ আরছ যা সাহাবারদে মথ্রক বণযনা কো মকারনা হাদীরস 

খুাঁরজ পাওয়া যায় না মসগুরলা পফেহাে কোই উত্তম। 
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 এবাে আপফন সামরন এক গজ মরতা এফগরয় বাম পারশে পেবতযী স্বণযালী 

খাাঁিাে দেজা (রছাি মগাল ফিি আরছ) মযখারন যথ্াক্ররম আবু বাকে ও 

উমাে োফদয়াল্লাহু ‘আনহুমাে কবে আরছ তাে সামরন এরল আদরবে সারথ্ 

তারদে উরযরশয সালাম মপশ কেরবন ও তারদে জনয মদা‘আ করুন। তাো 

মযরহতু কবেবাসী তাই তারদে উরযরশয কবেবাসীরদে মদা‘আ পাি কেরত 

পারেন। 

 কবে ফযয়ােরতে মদা‘আ: 
 لَ م  عَ اَل لسذ اَ 

َ
ْم أ يَ  ْهَل يْك  ْؤِمِنْيَ  اِر ِمنَ ادِلِّ ْسِلِمْيَ وَ  الْم  َ  ا ٍَ ا إِْن شَ إِنذ ، وَ الْم  مْ ل ْونَ اَل اهلل  بِك  ، ِحق 

 َ  ن
َ
ْم الْعَ لَ ا وَ َلَ  ل  اهللَ ْسأ  .َةََاِفيَ ك 

‘‘আসসালামু আলাইকুম আহলাফযয়া-ফে ফমনাল মু’ফমনীনা অলমুসফলমীনা, 

ওয়াইন্না ইনশা-আল্লাহু ফবকুম লালা-ফহকুন, নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়ালাকুমুল 

‘আ-ফফয়াহ’’। 

‘‘আপনারদে প্রফত শাফে বফষযত মহাক, মহ কবেবাসী মুফমন-মুসফলমগণ। 

আমো (আপনারদে সারথ্) ফমফলত হব, ইনশাআল্লাহ। আমারদে জনয ও 

আপনারদে জনয আল্লাহে দেবারে পফেত্রাণ কামনা কফে”।115
 

 কবে ফযয়ােত মশরষ মদা‘আ কোে বাধযগত মকারনা ফনয়ম মনই। এবাে 

বাকীউল গােকাদ বা বাকী কবেস্থান ফযয়ােরত মযরত পারেন। মসখারন 

শাফয়ত কবেবাসীে উরযরশয আপনাে সালাম মপৌঁরছ ফদন বা কবে 

ফযয়ােরতে মদা‘আ পড়ুন। 

 অরনরক োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবরেে সামরন ফগরয় 

আরবগতাফড়ত হরয় অফতেফঞ্জত কাজ করে মফরলন যা মমারিই শেী‘আত 

সম্মত নয়। মযমন; কবরেে সামরন ফগরয় একাকী মজারে তাকবীে বলা, 
                                                           
115 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ৯৭৫ 
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ফবলাপ করে কান্নাকাফি কো, দুই হারতে আেুল ফিমফিে মরতা করে িুমু 

মখরয় মিারখ ফদরয় মফে িুমু খাওয়া, একাফক বা দলবদ্ধ হরয় কবরেে ফদরক 

হাত তুরল মদা‘আ কো, খাাঁিাে দেজা ধেরত মিষ্টা কো বা হাত বুফলরয় 

হারত িুমু খাওয়া ইতযাফদ। অরনরক েীফতমত কবরেে সামরন মাথ্া ফনিু 

করে সম্মান মদখায় বা ফসজদায় পরড় যায় যা সমূ্পণয ফশকয কো হরয় যায়। 

আপফন লেয করে মদখরবন োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে 

কবরেে স্বণযালী খাাঁিাে দেজাে সামরন মবশ ফকছু আেব পুফলশ ও 

শাইখ/আরলমগন অবস্থান করেন। তাো হাজীরদেরক এসব আরবগতাফড়ত 

কাজ কো মথ্রক ফবেত োখরত সরিষ্ট থ্ারকন। 

 মদখুন; আবু বকে োফদয়াল্লাহু আনহু, উমে োফদয়াল্লাহু আনহু, উসমান 

োফদয়াল্লাহু আনহু বা আরো অনযানয সাহাবীরদে মরতা আমো মকউ োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ভারলাবাসরত পােরবা বরল মরন হয় না, 

তরব আমো মিষ্টা িাফলরয় যারবা তারদে সমপযযারয় বা মবফশ ভারলাবাসরত। 

ভারলাবাসরত ফগরয় ও োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে অনুসেন 

কেরত ফগরয় আমো মযন এমন নতুন মকারনা ফকছু করে না বফস যা আরগ 

মকউ মকারনা সাহাবী করেন ফন, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

জীফবত বা মৃত থ্াকা অবস্থায়। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ও 

ফনজরক ফনরয় প্রশিংসা কো ও তাে গুণগান কো এমন পছন্দ কেরতন না। 

সাহাবারয় মকোম যতিুকু যা করেরছন, আমারদে জনয যরথ্ষ্ট হরব যফদ 

আমো ততিুকু পালন কেরত পাফে। 

 আে একফি ফবষয়; োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক তাাঁে কবরেে 

সামরন ফগরয় সালাম মপশ কো আে ঘরে বরস বা মসফজরদে ময মকারনা 

জায়গায় বরস বা হাজাে মাইল দূে মথ্রক সালাম মপশ কো একই সমমান 
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ও মযযাদাে। মদীনায় কবরেে সামরন ফগরয় মদওয়া খাস বযাপাে! এমন বরল 

মকারনা কথ্া মনই। এসবই মানুরষে বানারনা অফতভফি। অরনরক আবাে 

বরলন, আমাে সালামফি মদীনায় োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে 

কবরেে কারছ মপৌরছ ফদরয়ন! এসব ফভফত্তহীন। এক হাদীরস োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘মতামারদে বাফড়গুরলারক কবে 

বাফনও না এবিং আমাে কবেরক উৎসরবে মকেস্থল করো না। আমাে প্রফত 

মতামো দুরূদ ও সালাম মপশ করো। মকননা (দুফনয়াে) মযখান মথ্রকই 

মতামো দুরূদ মপশ করো তাই আমাে কারছ মপৌঁফছরয় মদওয়া হয়”।116
 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলাে একদল 

ফফফেশতা েরয়রছ যাো পৃফথ্বী জুরড় ফবিেণ কেরছ। যখনই আমাে মকারনা 

উম্মত আমাে প্রফত সালাম জানায় ঐ ফফফেশতাো তা আমাে কারছ তখন 

মপৌঁফছরয় মদয়’’। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফনরজই বরলরছন, 

‘‘ময মকউই আমারক সালাম মদয় তখনই আল্লাহ তা‘আলা আমাে রুহরক 

মফেত মদন, অতঃপে আফম তাে সালারমে জবাব মদই”।117
 

 নােীরদে কবে ফযয়ােত ফনরয় আরলমগরণে মারঝ ফবতকয আরছ। এক 

হাদীরস োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কবে ফযয়ােতকােী 

মফহলারদে লা‘নত করেরছন। পেবতযীরত এক হাদীরসে মাধযরম নােী-পুরুষ 

সকরলে জনয উেুি কো হরয়রছ বরল মরন হয়। তাই ফবতকয মথ্রক েো 

পাওয়াে জনয নােীরদে জনয উত্তম হরব কবে ফযয়ােতরক উরযশয করে 

মকাথ্াও না যাওয়া; মযরহতু সালাম ময মকারনা জায়গা মথ্রক মদওয়া যায়। 

                                                           
116 আবু দাউদ, হাদীস নিং ২০৪২ 
117 নাসাঈ, হাদীস নিং ১২৮২ 
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তরব সাধােণভারব ময মকারনা কবরেে পাশ ফদরয় যাওয়াে সময় 

কবেবাসীরদে সালাম মদওয়া ও মদা‘আ কো জারয়য আরছ। 

 আরো করয়কফি ফবষয় উরল্লখ না কেরলই নয়। যফদও ফবষয়ফি প্রাসফেক 

নয়। অরনরক মদখরবন এ ধােণা, ফববাস বা আকীদা মপাষণ করেন ময - ১. 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম নূরেে ততফে (ফতফন মাফিে ততফে মানুষ 

নন)। ২. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হায়াতুন নবী (ফতফন জীফবত 

আরছন, মাো যান ফন।)। ৩. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে 

অসীলায় এ ফববজগত সৃফষ্ট হরয়রছ (তাাঁরক সৃফষ্ট না কেরল ফকছুই সৃফষ্ট হত 

না)। ৪. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম গারয়রবে খবে োরখন (ফতফন 

অদৃরশযে জ্ঞান োখরতন)। ৫. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে 

কবরেে িােপারশে মাফিে মযযাদা আল্লাহ তা‘আলা আেরশে মিরয়ও মবফশ। 

৬. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কবরে শুরয় এ পৃফথ্বীে সব ফকছু 

মদখরছন ও খবে োখরছন এবিং প্ররয়াজরন ফতফন ফবফভন্ন পেরহজগাে 

বান্দারদে সারথ্ মযাগারযাগ স্থাপন করেন। ৭. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম পৃফথ্বীরত হাফযে হওয়াে েমতা োরখন (ফবফভন্ন ফমলাদ 

মাহফফরল হাফযে হন)। বস্তুত এ সবই পথ্ভ্রষ্টতা ও ভ্রাে আকীদা-ফববাস। 

এগুরলাে মকারনা মকারনাফি ফশকয, আবাে মকারনা মকারনাফি মাোত্মক ভুল ও 

কুসিংস্কাে। 

 ফশফেত, সুফবজ্ঞ ও ঈমান ফবষরয় সরিতন পািকমন্ডলীে ওপে এ 

ফবষয়গুরলা দলীল ফভফত্তক সূক্ষ্ম ফবরিষণ সহ জ্ঞান আহেণ ও ফববাস 

স্থাপরনে জনয আল্লাহ তা‘আলাে ফহদায়ারতে ওপে মছরড় ফদলাম। ‘োফবব 

ফযদনী ইলমা’। 
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 মদীনা ও মসফজরদ নববী সম্পফকযত তথ্য  

 মসফজরদ নববী অতযে প্রশাফেদায়ক, িমৎকাে ও জমকারলা মসফজদ। 

 মসফজরদ মফহলারদে জনয ফনফদযষ্ট আলাদা সালারতে জায়গা েরয়রছ। 

 মদীনাে আবহাওয়া গেম। ফকন্তু বাতারস কম আদ্রযতাে কােরণ খুব মবফশ 

ঘাম হয় না। 

 মক্কাে তুলনায় এখারন মহারিল বা বাসা মসফজরদে খুব কাছাকাফছ হরব 

এবিং ফবফভন্ন সুরযাগ-সুফবধাও এখারন মবফশ হরব। 

 মসফজরদে প্রফতফি প্ররবশ মগরি ফনোপত্তাকমযী থ্ারক এবিং তাো বড় 

আকারেে বা সরন্দহজনক বযাগ মিক করে। 

 মসফজরদে বাইরে মবসরমে মফ্লারে িয়রলি, অযুে স্থান ও গাফড় পাফকযিং 

সুফবধা েরয়রছ। 

 বাদশাহ ফাহাদ মগি মসফজরদে অনযতম প্রধান বড় প্ররবশ মগি (২১-ফড); 

এমন ৫ দেজা ফবফশষ্ট ৭ফি মগি আরছ মসফজরদ। 

 মসফজরদে মভতরে প্ররবরশে জনয মসফজরদ নববীরত ৩০ফিেও মবফশ মগি 

বা দেজা েরয়রছ। 

 মসফজরদে প্রফতফি বড় প্ররবশ ফিরকই সালারতে সময়সূফি িাোরনা 

েরয়রছ। 

 মসফজরদে িােপারশ অরনক হকাে মদাকান ও শফপিং মল েরয়রছ। 

 মসফজরদে িােপারশই সানরশড তবদুযফতক ছাতা েরয়রছ। এসব ছাতা 

ফদরনে মবলায় মখালা থ্ারক এবিং োরত বন্ধ থ্ারক। 

 হজযাত্রীরদে শীতল বাতাস প্রদারনে জনয প্রফত ছাতাে খুাঁফিরত দুফি করে 

কুলাে ফযান েরয়রছ। 
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 মসফজরদে ছারদ সকরলে জনয উেুি একফি পািাগাে েরয়রছ। এখারন 

বািংলা বই আরছ পড়াে জনয। 

 মসফজরদে মভতরে সবফদরকই যমযম কূরপে পাফনে করেইনাে পাওয়া যায় 

এবিং এ পাফন মবাতরল ভরে ফনরয় আসাও যারব। 

 মসফজরদে মভতরে জুতা োখাে জনয অসিংখয মশলফ্ েরয়রছ। অরনক মছাি 

মছাি ে যাকও আরছ জুতা-সযারন্ডল োখাে জনয। 

 মসফজরদে মভতরে প্রফতফি ফপলারে ফনরিে ফদরক এফস-ে বযবস্থা েরয়রছ। 

সমূ্পণয মসফজরদ এফস েরয়রছ। 

 ফেয়াদুল জান্নাহ বযতীত মসফজরদে মভতরে সকল জায়গাে কারপযরিে েে 

লাল। ফেয়াদুল জান্নাহ এলাকাে কারপযি হালকা সবুজ। 

 নীল/সবুজ মপাশাক পফেফহত পফেিন্নতা কমযীো মসফজরদে মভতরে কাজ 

কেরছ; এরদে অফধকািংশই এরসরছ পাফকিান, ভােত ও বািংলারদশ মথ্রক। 

 মসফজরদে মরধয অরনক বইরয়ে মশলফ েরয়রছ। এসব মশলফ মথ্রক 

কুেআন শেীফ (নীল েিং) ফনরয় পড়রত পারেন । 

 বৃদ্ধ ও অসুস্থ হজযাত্রী বহরনে জনয মসফজরদে বাইরে মছাি গাফড় েরয়রছ। 

 মসফজরদে সবুজ গমু্বরজে ডান ফদরক ফকছুিা সামরন এফগরয় ইমাম 

ফকবলামুফখ হরয় সালারত দাাঁড়ান। 

 ফেয়াদুল জান্নাহ জায়গা এবিং মসফজরদে সামরনে ফদরক প্রথ্ম করয়কফি 

সাফেে ফনমযাণ মকৌশল পুেরনা কায়দায়। 

 মসফজরদে বাইরে ইমারমে সালারত দাাঁড়ারনাে স্থান বোবে ফিফিত 

সাইনরবাডয  আরছ, মযফি পাে করে জামাআরত সালারতে সময় দাাঁড়ারনা 

যারব না। 
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 মযাহে, আসে ও মাগফেরবে সালারতে পে মসফজরদে মভতরে ফকছু 

জায়গায় ইিংরেফজ ও ফহফন্দ ভাষায় ফকছু আরলম/শায়খ ইসলাফমক আরলািনা 

করেন। 

 মসফজরদে মভতরে একফি জায়গায় করয়কফি মাফল্টফমফডয়া প্ররজক্টরেে 

মাধযরম ফশশুরদে কুেআন ফশখারনা হয় আসে ও মাগফেরবে সালারতে পে।  

 ফেয়াদুল জান্নাহে ফকছু অিংশ সকারল ও ফবকারল মফহলা দশযনাথ্যীরদে সালাত 

আদারয়ে জনয মমািা কযানভারসে কাপড় ফদরয় আবৃত করে মদওয়া হয়। 

 ফেয়াদুল জান্নাহয় েরয়রছ োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মমহোব, 

খুতবাে ফমম্বাে ও ফমনাে। 

 এই এলাকাে বাইরেে ফকছু গুরুত্বপূণয জায়গায় েরয়রছ তাহাযুরদে 

মমহোব, সুফফা ও ফাফতমাে দেজা। 

 ফেয়াদুল জান্নাহ এলাকায় সবসময়ই হজযাত্রীরদে ফভড় থ্ারক। এ কােরণ 

হজযাত্রীরদে এখারন এরসই সালাত আদায় করে দ্রুত মবে হওয়া উফিৎ 

যারত অনয হজযাত্রীো সুরযাগ পান। 

 মসফজরদে মভতরে ও বাইরে হাজীরদে আপযায়ন ফহসারব অরনরক নািা 

/ফল/জুস/রখজুে/পাফন/িা ফবতেণ করে থ্ারকন। 
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মসফজরদ নববীে িত্তরে স্থাফপত উেুি তবদুযফতক ছাতা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসফজরদ নববীে িত্তে (ববদুযফতক ছাতা বন্ধ) 
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মসফজরদ নববীে সমু্মখ ভাগ 

 

মসফজরদ নববীে মভতরে হাফজরদে আপযায়ন 
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ফেয়াদুল জান্নাহ (ফমম্বারেে একািংশ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবরেে দেজা (মধযম দেজা) 
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 মসফজরদ নববী দশযরনে মেরত্র প্রিফলত ভুলত্রুফি ও ফবদ‘আত  

 মরন মরন মূখয উরযশয বা শুধু নবীে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম েওজা 

ফজয়ােরতে ফনয়রত বা উরযরশয মদীনা ভ্রমণ কো। 

 মকউ মকউ হজযাত্রীরদে কারছ তারদে সালাম োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম কারছ মপৌঁছারনাে জনয অনুরোধ কো। 

 োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মসফজরদে ৪০ ওয়াি সালাত 

পড়াে জনয পুরো ৮ফদন মদীনায় অবস্থান কো বাধযতামূলক বা ফনয়ম মরন 

কো। 

 মদীনা ও মসফজরদ নববীরত প্ররবরশে পূরবয মগাসল কেরত হরব মরন কো। 

 মদীনায় প্ররবরশে সময় ও মসফজরদে ফমনাে মদখাে পে মজারে তাকবীে 

মদওয়া বা এ মদা‘আ পড়া ফনয়ম মরন কো: (এ এলাকা মতামাে 

বাতযাবাহরকে পফবত্র এলাকা, তুফম এরক েো কে..)। 

 মদীনায় প্ররবরশে পে মকারনা ফনধযাফেত মদা‘আ পড়া ফনয়ম মরন কো। 

 মসফজরদ প্ররবরশে পে সালাত পড়াে আরগই োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম কবে ফযয়ােত কো জরুেী মরন কো। 

 কবরেে কারছ ফগরয় মদা‘আ কো বড় ফফযলত মরন কো ও কবরেে ফদরক 

মুখ করে দুই হাত তুরল মদা‘আ কো।  

 মকারনা মরনে ইিা পূেরণে আশায় কবরেে কারছ মদা‘আ কোে জনয 

যাওয়া। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবরে িুমু খাওয়া অথ্বা স্পশয 

কোে মিষ্টা কো অথ্বা এে িােপারবযে মদওয়াল অথ্বা ফপলারে িুমু খাওয়া 

বা স্পশয কো। 
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 োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কারছ অনুনয়-ফবনয় করে 

শাফা‘আত িাওয়া বা ফকছু িাওয়া। 

 োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবরেে ফদরক মুখ করে সালাত 

আদায় কো বা কবেরক সামরন মেরখ বরস মদা‘আ-ফযকে কো। 

 প্রফত সালারতে পরে োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কবে ফযয়ােত 

কেরত যাওয়া জরুেী বা ভারলা মরন কো। 

 সালারতে পে উচ্চঃস্বরে ফবরশয ফবরশষ মদা‘আ বলা ফবরশষ ফফযলত মরন 

কো বা প্রিফলত বারনায়াফি ও ফবদআফত দুরূদ পাি কো।  

 োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কবরেে উপরে সবুজ গমু্বজ মথ্রক 

পফতত বৃফষ্টে পাফন মথ্রক মকারনা কলযাণ বা বেকত কামনা কো। 

 মসফজরদে মূল অিংরশ সালারতে জনয ফনফদযষ্ট স্থান ফনধযােণ কো। 

 হজযাত্রীরদে ফনরয় োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কবরেে পারশ 

অথ্বা এে দূরে মথ্রক সমরবত করে উবচ্চঃস্বরে মদা‘আ কো। 

 মসফজদ মথ্রক িূড়ােভারব মবে হওয়াে সময় সম্মান মদখারনাে উরযরশয 

ফপছন ফদরক মহাঁরি মবে হওয়া। 

 মসফজরদ নববী ও মসফজরদ কুবা বযফতত মদীনাে অনয মকারনা মসফজদ 

দশযন করে সওয়ারবে আশা কো। 

 মসফজরদে খুাঁফিরত সুতা বা ফফতা বাাঁধা মকারনা কলযাণ বা বেকত মরন কো। 

 মদীনা মথ্রক নুফড় পাথ্ে বা বাফল ফনরয় সিংেেণ কো ও তাফবজ-কবজ 

বানারনাে জনয ফনজ মদরশ ফনরয় আসা। 

 ফকছু প্রিফলত জাল হাদীসসমূহ:  

 ‘‘ময বযফি আমাে কবে ফযয়ােত কেরব তাে জনয আমাে সুপাফেশ 

ওয়াফজব হরয় যারব।’’  
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 ‘‘ময হজ কেরত এরস আমাে কবে ফযয়ােত কেল মস মযন আমাে সারথ্ 

সাোত কেল।’’ 

 ‘‘ময হজ কেরত এরস আমাে ফযয়ােত জনয এরলা না মস আমাে সারথ্ রূঢ় 

আিেণ কেল।’’ 

 মদীনা মথ্রক ফবদারয়ে সময় মসফজরদ নববীরত দু’োকাত ফবদায়ী নামাজ 

পড়া ও ফবদায়ী েওজা ফযয়ােত কো। 

 েওজাে কবে জায়গাে প্রথ্ম দেজা ফাাঁকা আরছ। এ জায়গা  ঈসা 

আলাইফহস সালারমে কবরেে জনয সিংেফেত আরছ বরল ফববাস কো।  

 েওজাে তৃতীয় দেজাফিও ফাাঁকা। এ জায়গাফি  ইমাম মাহদী আলাইফহস 

সালাম কবরেে জনয সিংেফেত আরছ ! এ জাতীয় ফববাস কো।  

 মসফজরদ নববী মথ্রক মশষবাে মবে হওয়াে সময় উরল্টামুফখ হরয় মবে 

হওয়া। 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োসূরলে সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কবরেে প্রিফলত ভ্রাে ছফব 
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 মদীনায় মকনা-কািা  

 আমাে বযফিগত পযযরবেণ অনুসারে, মক্কাে তুলনায় মদীনায় মখজুরেে দাম 

কম। এখারন সবফকছুে দাম মক্কাে তুলনায় তুলনামূলক একিু কম। মস 

কােরণ আমাে মরত, মকনা-কািা মদীনায় কোই ভারলা। 

 আপনারদে আরগই বরলফছ; যফদ পফেবাে ও আত্মীয়-স্বজরনে জনয মকারনা 

উপহাে বা প্ররয়াজনীয় ফজফনসপত্র ফকনরত িান তাহরল তা হরজেআরগই 

ফকরন মফলরবন। মকননা, হরজে সময় যত কাছাকাফছ হয় ফজফনসপরত্রে 

দাম তরতা মবরড় যায়। হরজে পরেও ফকছু ফদন দাম িড়া যায়, তােপে 

করম। 

 মসফজরদ নববীে িােপারশ অরনক শফপিং মল, মারকযি ও হকাে মারকযি 

েরয়রছ। বদে মগরিে ফবপেীরতই আরছ ইবন দাউদ ও তাইরয়বা শফপিং 

মল। মকনাকািাে সময় মকারনা মদাকারন যফদ ফফক্সড প্রাইস (একদাম 

মলখা) মলখা থ্ারক তােপেও দামাদাফম কেরত ফিধারবাধ কেরবন না। 

কােণ হরজে মমৌসুরম তাো ফজফনসপরত্রে দাম একিু বাফড়রয় মলরখ, 

সুতোিং ফকছুিা দেকষাকফষ কেরতই পারেন। তরব সুপাে মারকযরিে মযসব 

পরণয বােরকাড মদওয়া েরয়রছ মসসব মেরত্র দোদফে করে মকারনা লাভ 

মনই। 

 এখারন মবশফকছু মখজুরেে মারকযি পারবন। আপনাে পফেবাে ও আত্মীয়-

স্বজরনে জনয ফবফভন্ন জারতে মখজুে ফকরন ফনরয় মযরত পারেন। তরব 

লারগরজে ওজরনে কথ্া মাথ্ায় োখরত হরব! ফবখযাত ফকছু মখজুরেে জাত 

হরলা: আজওয়া, আম্বাে, সুকাফে, মাযদল, কালফক, োফবয়া ইতযাফদ। 
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 এছাড়া আপফন এখান মথ্রক আতে, তাসবীহ, িুফপ, জায়সালাত, মসৌফদ 

জুববা, মসৌফদ মবােকা, ফহজাব, কাপড়, ঘফড়, বািংলা বই (দারুস সালাম 

পাবফলরকশন্স), ফসফড, ফডফভফড, কসরমফিকস ইতযাফদ ফকনরত পারেন। 

 মশষ কথ্া হরলা: মদীনা মথ্রক পােরল োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লারমে সুন্নাহরক ক্রয় করে ফনজ অেরে মগাঁরথ্ ফনরয় যান। 

 মদীনায় দশযনীয় স্থান  

 আপনাে ট্রারভল এরজফন্স মদীনায় একফদরনে ফযয়াোহ িুযরেে জনয বারসে 

বযবস্থা কেরত পারেন এবিং আপনারদে সবাইরক একরত্র মদীনাে ফনকিস্থ 

ঐফতহাফসক স্থানগুরলারত ফনরয় মযরত পারে। আপফন এ ফযয়াোহ িুযে 

উপরভাগ কেরবন। মদীনাে িােপাশ ঘুরে মদখাে এিাই সুরযাগ। একফি 

ফবষয় লেয কেরবন মদীনায় অসিংখয মখজুে বাগান েরয়রছ। 

 ফকছু ফযয়াোরতে স্থান খুব কারছই, ইরি কেরল পারয় মহাঁরিই মসসব স্থারন 

মযরত পােরবন। তরব এরেরত্র পোমশয হরলা একা মকাথ্াও যারবন না এবিং 

করয়কফদন মদীনায় থ্াকাে পে ফযয়াোরতে স্থানগুরলা ভ্রমণ কেরবন। 

 বাকীউল গােকাদ কবেস্থান, মসফজরদ আবু বকে, মসফজরদ উমাে ফারুক, 

মসফজরদ আলী, গামামা মসফজদ ও ফবলাল মসফজরদ পারয় মহাঁরিই মযরত 

পােরবন। 

 ফজরেে সালারতে পে লেয কেরবন ফকছু মাইরক্রাবাস অথ্বা প্রাইরভি 

কাে ড্রাইভাে ‘ফযয়াোহ, ফযয়াোহ’ বরল ডাকরব। গাফড় ভাড়া করে আপফন 

ফকছু স্থান ঘুরে মদখরত পারেন। সবরিরয় ভারলা হয় মছাি মছাি দল করে 

ঘুেরত মবে হওয়া, কােণ ড্রাইভাে প্রফত বযফিে জনয ১০/২০ মসৌফদ ফেয়াল 

ভাড়া দাফব করে থ্ারক। এসব স্থান ভ্রমণ কোে সময় অবশযই আপনাে 
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পফেিয়পত্র ও মহারিরলে ফিকানা সরে োখুন। কােণ, অরনক সময় পুফলশ 

আপনাে মদীনাে পফেিয় পত্র মিক কেরত পারে। 

 
 

 

 

 
 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম, 
আবু বকে ও উমাে োফদয়াল্লাহু 
‘আনহুমাে কবরেে সমু্মখ ভারগে 
মদয়াল। 
 

মসফজরদ নববীে ৭ ঐফতহাফসক 
িম্ভ। 
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কুবা মসফজদ: োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওয়াসাল্লারমে ফনজ হারত স্থাফপত 
মসফজদ। বাসায় অযু করে এ মসফজরদ 
দু’োকাত নফল সালাত আদায় কেরল 
১ফি উমোহ সমান মনফক পাওয়া যায়। 

 

বাফকউল গেকাদ কবেস্থান: 

সকারল ও ফবকারল ফযয়ােরতে 

জনয মখালা থ্ারক। 
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মসফজরদ ফকবলাতাইন: ফকবলাতাইন 

মারন দু’ফি ফকবলা। সালাতেত 

অবস্থায় আল্লাহ োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক ফকবলা 

পফেবতযন করে বায়তুল মুকাযাস 

মথ্রক কা‘বাে ফদরক মুখ ফফোরনাে 

ফনরদযশ মদন। খাফলদ ইবন ওয়াফলদ 

মোরড অবফস্থত। 

উহুদ পাহাড়: দু’মাথ্া পাহাড়। ৩য় 

ফহজেীরত উহুরদে যুরদ্ধ োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে িািা 

হামযা োফদয়াল্লাহু ‘আনহুসহ ৭০ জন 

সাহাবী শহীদ হন। োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে দাাঁত মভরে  

যায়। 
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জুমু‘আা মসফজদ: মদীনায় োসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ১০০ 
সাহাবী ফনরয় প্রথ্ম জুমু‘আে সালাত ময 
স্থারন পরড়ফছরলন মসখারন এই মসফজদ 
ফনফমযত হয়। 

  

গামামাহ মসফজদ: োসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এখারন ঈরদে 
সালাত পড়রতন। একবাে ফতফন এখারন 
বৃফষ্টে জনয ইসফতসকাে সালাত 
পরড়ফছরলন এবিং তখনই বৃফষ্ট হরয়ফছল। 
মসফজরদ নববীে সারথ্ই এ মসফজরদে 
অবস্থান। 
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আবু বকে মসফজদ: এ স্থারন আবু 
বকে োফদয়াল্লাহু ‘আনহুে বাফড় ফছল, 
পেবতযীরত এখারন মসফজদ ফনমযাণ 
কো হয়। এফি মসফজরদ নববী 
সিংলগ্ন। 

ফবলাল মসফজদ: কুেবান মোরড অবফস্থত। 

মসফজরদ নববীে খুব কারছ অবফস্থত, 

মখজুে মারকযি-এে পারশ। তরবই এিাে 

সারথ্ মবলাল োফদয়াল্লাহু আনহুে মকারনা 

সম্পকয মনই।  
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উসমান ইবন আফফান মসফজদ: 
কুেবান মোড এ অবফস্থত।  

উমাে ফারুক মসফজদ: গামামাহ মসফজদ 
এে খুব কারছ অবফস্থত। মসফজরদ নববী 
সিংলগ্ন। 
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আলী মসফজদ: গামামাহ মসফজদ 
এে খুব কারছ অবফস্থত। মসফজরদ 
নববীে পফশ্চরম অবফস্থত। 

ইমাম বুখােী মসফজদ: মসফজরদ 
নববীে উত্তরে অবফস্থত। 
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সালমান ফােফসে কফথ্ত বাগান: 
মসফজরদ নববীে দফেরণ অবফস্থত 
মখজুে বাগান। 

ইজাবা মসফজদ: মসফজরদ নববীে 
পূবয উত্তে মকারণ অবফস্থত। 
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মকেীয় মখজুে মারকযি: মসফজরদ 
নববীে সফন্নকিস্থ ফবলাল মসফজদ 
সিংলগ্ন পাইকােী মারকযি। 

আল শাজাোহ মসফজদ: মদীনা মথ্রক মক্কা 
যাওয়াে পরথ্, ১২ ফক.ফম. দূেরত্ব। যুল 
হুলাইফারত অবফস্থত মীকাত।  োসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মক্কা যাওয়াে 
পরথ্ এ মসফজরদ সালাত আদায় কেরতন। 
এখারনই মাদীনাবাসীরদে ইহোম বাধরত হয় 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  247 

 

 এবাে মফোে পালা  

 আশা কো যায় আপফন আপনাে বযাগপত্র গুফছরয় ফনরয়রছন। আপনাে জনয 

ফকছু মকৌশলগত ফিপস: আপনাে মালামাল যফদ মবফশ হয় তাহরল আপনাে 

মমইন লারগরজে ওজন এয়ােলাইনরসে ফনয়মানুসারে ৩০/৪০ মকফজ 

করুন। অফতফেি ওজন কেরবন না কােণ এে জনয আপনারক অফতফেি 

িাকা পফেরশাধ কেরত হরব। আে দুই/ফতনফি মছাি হযান্ড বযাগ ফনরত 

পারেন, এরত সবফমরল সরবযাচ্চ ১৫/২০ মকফজ পযযে ওজন কো যারব। 

যফদও ফবমারন ফভতে বহরনে জনয আদশয ওজন হরলা ৭/১০ মকফজ, হরজে 

সময় এ ফবষয়গুরলা এয়ােলাইনস মখয়াল করে না ও ফকছুিা ছাড় মদয়। 

অরনরকে বযারগ কম ওজরনে মালামাল থ্ারক, তারদে বযারগও ফকছু 

মালামাল ফদরয় ফদরত পারেন। যমযম পাফন পাওয়াে ফবষয়ফি আপনাে 

এরজফন্সে সারথ্ কথ্া বরল মজরন ফনন ফকভারব বযবস্থা করে মনওয়া যারব। 

 ফবমারনে ফশফডউল ফবলরম্বে কােরণ ফফেফত যাত্রা পফেকেনা মাফফক নাও 

হরত পারে, মসজনয অফস্থে না হরয় তধযয ধােণ করুন। প্রথ্রম আপনাে 

এরজফন্সে পফেবহরণ করে মু‘আফল্লম অফফরস ফনরয় যারব। আপনাে এরজফন্স 

আপনারদে সবাে পাসরপািয মু‘আফল্লম অফফস মথ্রক মফেত মনরব এবিং 

এেপে  ফবমানবন্দরে ফনরয় যারব। মজযা ফবমানবন্দরে ওরয়ফিিং প্লাজায় 

অরপো কেরত হরত পারে। আপনাে এরজফন্স মিক কেরব ময ফশফডউল 

অনুসারে আপনারদে ফবমান আরছ ফক না। ফবমান আসরত মদফে হরল 

আপনারক অরপো কেরত হরব।  

 আপনাে পাসরপারিযে ট্রারভল ফস্ট্কাে যফদ মথ্রক যায় তরব তা উফিরয় 

বযািংক কাউোে মথ্রক ৩০/৬০ মসৌফদ ফেয়াল উফিরয় ফনরত পারেন। 
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 এবাে এয়ােলাইরন্সে লারগজ ওজন কাউোরে আপনাে মমইন লারগজফি 

জমা ফদন। এখান মথ্রক আপফন মবাফডযিং পাস পারবন। এফি যত্ন করে মেরখ 

ফদন। ফকছু এয়ােলাইন্স মহারিল মথ্রকই লারগজ ফনরয় কারগযারত তুরল মদয়। 

 এবাে ইফমরেশন কাউোরে যারবন। এখান মথ্রক প্ররতযক হজ যাত্রীরক 

এক কফপ করে কুেআন শেীফ মদওয়া হরব। এক কফপ ফনরয় মনরবন 

অথ্বা কাউরক ফজরজ্ঞস করুন ময মকাথ্া মথ্রক কুেআন সিংেহ কেরত 

হরব। এ বছে (২০১৫) মথ্রক বািংলা ভাষারতও কুেআরনে অনুবাদ ও 

তাফসীে পারবন ইন-শাআল্লাহ।  

 ইফমরেশন মশরষ িাফমযনাল ভবরন প্ররবশ কেরবন। এবাে আপনাে মদহ ও 

মছাি হযান্ড বযাগ স্কযান কো হরব। মরন োখরবন বযারগ বফড মে, মলাশন, 

ওজন পফেমাপক যন্ত্র, িাকু ও কাাঁফি োখরবন না। এগুরলা ফনরয় মনরব। 

 এবাে মবাফডযিং পাস মদফখরয় ওরয়ফিিং মজারন প্ররবশ করুন। ফবমান আসরল 

লাইরন দাাঁফড়রয় ধীরে ধীরে ফবমারন উিরবন। আপনাে ফনফদযষ্ট আসরন অথ্বা 

ময মকারনা আসরন বরস পড়ুন, কােণ ফবমান কু্র যাত্রী সিংখযা গণনা কেরব। 

 োনওরয়রত ফবমান িলা শুরু কেরল কু্রে মদওয়া ফনরদযশনা অনুসেণ করুন 

এবিং ফসি মবল্ট মবাঁরধ ফনরয় ফবমান উড্ডয়রনে অরপো করুন। এবাে 

ফবমানযাত্রা এবিং অভযেেীণ আফতরথ্য়তা উপরভাগ করুন। 
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বযািংক েফসদ, ওজন কাউোে, ইফমরেশন কাউোে ও বযাগ মিক 
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 হরজে পে যা কেরবন  

 হরজে সফে মশষ করে ফনজ মহল্লায় প্ররবশ করে বাফড়রত প্ররবরশে পূরবয 

ফনকিস্থ এলাকাে মসফজরদ দুই োকাত সালাত আদায় করুন।118
 

 হরজে পে আল্লাহ ও আল্লাহে দীরনে প্রফত ফববারস অিল থ্াকুন। 

 ঈমানরক দৃঢ় ও আকীদারক পফেশুদ্ধ করুন। 

 অেরে আল্লাহভীফত োখুন এবিং মরন োখুন এ জীবন একফি পেীো 

স্বরুপ। 

 সালাত, সাওম ও যাকাত ফনয়ফমত ও সফিকভারব আদায় ফনফশ্চত করুন। 

 কুেআন ও হাদীরসে ফশো েহণ করুন এবিং মস অনুসারে আমল করুন। 

 আপনাে জীবরন কুেআন ও হাদীরসে ফশোে প্রফতফলন ঘিান। 

 আপনাে পফেবােরকও সফিকভারব ইসলাম মমরন িলাে জনয বলুন। 

 আল্লাহ তা‘আলাে বাতযাবাহরকে বাতযাবাহক হওয়াে মিষ্টা করুন। 

 দীরনে দাওয়াহ ও ইসলা করুন। 

 পফেফিতরদে হজ কেরত উৎসাফহত করুন। 

 উত্তম ও হালাল উপাজযন করুন। 

 সকল পাপ মথ্রক মবাঁরি থ্াকাে মিষ্টা করুন। 

 হাজী উপাফধে অপবযবহাে না কো। 

 হরজে সমরয় আল্লাহে কারছ আপফন যা প্রফতশ্রুফত করেরছন এবিং যা েমা 

মিরয়রছন মসগুরলা মরন োখুন। 

 অনযরদে কারছ হরজে অফভজ্ঞতাে কথ্া বলরত ফগরয় সফিক নয় বা অজানা 

এমন ফকছু অফতফেি না বলা। 

                                                           
118 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৭৬৯ 
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 আফম হজ করে এরসফছ এিা মকারনা ভারব প্রকারশে মাধযরম মানুরষে কারছ 

মথ্রক সম্মান, ভালবাসা ও সহানুভূফত অজযন কোে মিষ্টা না কো। 

 আপনাে সামথ্যয থ্াকরল আরেকবাে হরজে জনয অথ্বা অনয কারো বদফল 

হরজে পফেকেনা করুন। 

 ভারলা আলামত  

 হজ কবুল হওয়া বা না হওয়া মহান আল্লাহ তা‘আলাে এখফতয়ােভুি। 

ফকন্তু বান্দা যখন হজ কেরব তখন মস দৃঢ়তা ও পূণয ফববাস এে সারথ্ হজ 

পালন কেরব এবিং আশা োখরব ইন-শাআল্লাহ আল্লাহ তা‘আলা তাে হজ 

কবুল কেরবন। কখনই হতাশা বা শিংকাযুি হরয় হজ পালন কো যারব 

না।  

 অবশয হজ যফদ আল্লাহ তা‘আলাে পে মথ্রক কবুল হয় তরব বাফহযকভারব 

বান্দাে মরধয ফকছু লেণ বা আলামত মমাি কথ্া ফকছু ভারলা পফেবতযন 

প্রতীয়মান হয়। ময বান্দা ইবাদত ও আেফেক আমল িাো আল্লাহরক খুফশ 

কোে জনয সরিষ্ট হরব আল্লাহ তা‘আলা মসই বান্দারক ফহদায়াত দান 

কেরবন; এবিং আল্লাহই তাে অেরে পফেবতযন এরন ফদরবন। ফনজ মথ্রক 

মানুষ মদখারনা পফেবতযন আনা অবশয মমারিই মবফশফদন মিকসই হয় না। 

আে ময হরজে আরগ মযমন ফছল হরজেপরেও মতমফন থ্াকরলা, মকারনা 

ভারলা পফেবতযন এরলা না, তাহরল মসফি একফি ফিোে ফবষয়। অবশয 

কারো সম্পরকয মকারনা ধােনা মপাষণ কোও ফিক নয়। সব ফকছু আল্লাহে 

হারত এবিং ফতফনই ভারলা জারনন। 

 হরজে পে ঈমান ও আমরল দৃঢ়তা সৃফষ্ট হওয়া ভারলা লেণ। পাফথ্যবতা ও 

দুফনয়াবী ফবষরয় অনীহা ও পেকারলে প্রফত প্রবল আেহ-মলাভ সৃফষ্ট হওয়া। 
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 হজ পূবয জীবরন মযসব পাপ ও অনযায় অভযিতা ফছল মসগুরলা মথ্রক 

সমূ্পণযভারব ফবমুি জীবনযাপন কো। অেরে মকামলতা আসা। 

 হজ সম্পাদরনে পে কৃত আমলরক অে মরন কো। আমল কোে ফবষরয় 

প্রফতরযাফগতা কো। মলাক মদখারনা ভাব, অহিংকাে ও বড়রত্বারবাধ মথ্রক 

মবাঁরি থ্াকা। ইবাদত পালরন উৎসাহ ও িাঞ্চলয বৃফদ্ধ পাওয়া। মবফশ মবফশ 

দান সাদকা কো। 

 কথ্ায় ও কারজ আল্লাহে ওপে মবফশ ভেসা োখা। মবফশ মবফশ আল্লাহে 

কারছ েমা প্রাথ্যনা কো। মবফশ মবফশ মদা‘আ ও ফযফকে কো। 

 িীরনে ফবষরয় জ্ঞান আহরোরনে আেহ সৃফষ্ট হওয়া। মখালা মন ফনরয় ও 

যািাই বাছাইরয়ে মাধযরম সতযরক েহণ কোে মনমানফসকতা সৃফষ্ট হওয়া ও 

ফনরজরক শুদ্ধ কো। 

 আল্লাহে িীনরক বযফিগত, পাফেবাফেক, সামাফজক ও োফষ্ট্রয় জীবরনে 

সবযিরে প্রফতষ্ঠা কোে জনয সরিষ্ট হওয়া। 

‘‘মহ আল্লাহ! তুফম আমারদে হজরক কবুল ও মঞু্জে করে নাও”।-আফমন। 
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 কুেআরন বফণযত মদা‘আ  

১-  
ۡنَياَِّفَََّّءاتَِناََّرب َنا َّ﴿  [٢٠٥: ابلقرة] ﴾ٱنل ارَََِّّعَذاَبَََّّوقَِناََّحَسَنةََّّٗٱٓأۡلِخَرةَََِّّوِفَََّّحَسَنةََّّٗٱدلُّ

১। মহ আমারদে প্রভু! দুফনয়ারত আমারদে কলযাণ দাও এবিং আফখোরতও 

কলযাণ দাও। আে আগুরনে আযাব মথ্রক আমারদেরক বাাঁিাও।119
 

২- 
نَكََِّّمنَّنَلَاََّوَهۡبَََّّهَديۡتََناَّإِذَََّّۡبۡعدَََّّقُلُوَبَناَّتُزِغَََّّۡلَََّّرب َنا﴿ ُ اََّّدل  نَتََّّإِن َكََّّرَۡۡحَة 

َ
اُبََّّأ  ال] ﴾٨َّٱلۡوَه 

 [١: عمران

২। মহ আমারদে েব! মযরহতু তুফম আমারদেরক মহদায়াত করেছ, কারজই 

এেপে মথ্রক তুফম আমারদে অেেরক আে বক্র করো না। মতামাে পে মথ্রক 

আমারদেরক েহমত দাও। তুফমরতা মহা দাতা।120
 

৩- 
﴿َِّ نَكََِّّمنَِّلَََّّهۡبَََّّرب  ُ ِي ةََّّٗدل  ََع ءَََِّّسِميعََُّّإِن َكَََّّطي َِبة  ََُّّذر   [٣١: عمران ال] ﴾ٱدلُّ

৩। মহ  আমাে পেওয়ােরদগাে! মতামাে কাছ মথ্রক আমারক তুফম উত্তম 

সোন-সেফত দান কে। ফনশ্চয় তুফমরতা মানুরষে ডাক মশারনা।121
 

৪- 
اَفَناَُّذنُوَبَناَّنَلَاَّٱۡغفِرَََّّۡرب َنا﴿ ۡمرِنَاَِّف ََِّّإَوۡۡسَ

َ
ۡقَداَمَناََّوَثب ِۡتََّّأ

َ
نَاَّأ َََّّوٱنُُصۡ َٰفِرِينَََّّٱۡلَقۡومََََِّّعَ  ال] ﴾ٱۡلَك

 : عمران

৪। মহ আমারদে েব! আমারদে গুনাহগুরলা মাফ করে দাও। মযসব কারজ 

আমারদে সীমালঙ্ঘন হরয় মগরছ মসগুরলাও তুফম েমা কে। আে (সৎপরথ্) 

                                                           
119 সূো আল-বাকাো: ২:২০১ 
120 সূো আরল-ইমোন: ৩:৮ 
121 সূো আরল-ইমোন: ৩:৩৮ 
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তুফম আমারদে কদমরক অিল মেরখা এবিং কারফে সম্প্রদারয়ে ফবরুরদ্ধ তুফম 

আমারদেরক সাহাযয কে।122
 

৫- 
َََّّٰوََعدت َناََّماََّوَءاتَِناََّرب َنا﴿  ال] ﴾١٩٤َّٱلِۡميَعادََََُّّّتۡلُِفَََّّلََّّإِن َكََّّٱۡلقَِيََٰمةِىََّّيَۡومََََُّّّتۡزِنَاََّوَلََّّرُُسلَِكََََّّعَ

 [٥٦١: عمران

৫। মহ েব! নবী-োসূলরদে মাধযরম তুফম ময পুেস্কারেে প্রফতশ্রুফত ফদরয়রছা তা 

তুফম আমারদেরক ফদরয় ফদও। আে ফকয়ামরতে ফদন আমারদেরক তুফম 

অপমাফনত কফেও না। তুফম মতা ওয়াদাে বেরখলাফ কে না।123
 

 ৬- 
َِٰهِدينََََّّمعَََّّفَٱۡكُتۡبَناََّءاَمن اََّرب َنا َّ﴿  [١٣: دةاملائ] ﴾ٱلش 

৬। মহ আমারদে েব! তুফম যা ফকছু নাফযল করেরছা, তাে ওপে আমো ঈমান 

এরনফছ। আমো োসূরলে কথ্াও মমরন ফনরয়ফছ। কারজই সতয স্বীকােকােীরদে 

দরল আমারদে নাম ফলফখরয় দাও।124
 

৭- 
نُفَسَناََّظلَۡمَنا َََّّرب َنا﴿

َ
 [٢٣: اَلعراف] ﴾ٱۡلَخَِِٰسِينَََِّّمنَََّّنَلَُكوَنن َََّّوتَرَۡۡحَۡناَّنَلَاََّتۡغفِرََّّۡل مََِّّۡإَونَّأ

৭। মহ আমারদে েব! আমো ফনরজরদে ওপে যুলম করেফছ। এখন তুফম যফদ 

আমারদে েমা না কে, আে আমারদে প্রফত েহম না কে তাহরল ফনফশ্চতই 

আমো েফতেি হরয় যাব।125
 

৮- 

                                                           
122 সূো আরল-ইমোন: ৩:১৪৭ 
123 সূো আরল-ইমোন: ৩:১৯৪ 
124 সূো আল-মাফয়দা: ৫:১৮৩ 
125 সূো আল-আ‘োফ: ৭:২৩ 
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َٰلِِميَََّّٱۡلَقۡومَََِّّمعَََََّّتَۡعۡلَناََّلَََّّرب َنا﴿  [١٩: اَلعراف] ﴾ٱلظ 

৮। মহ েব! আমারদেরক যাফলম সম্প্রদারয়ে সাথ্ী করো না।126
 

৯- 
﴿َِّ ةََُِّّمقِيمَََّّٱۡجَعۡلِنَََّّرب  لَوَٰ يَََّّوِمنَّٱلص  ِي ِت  [١٠: ابراهيم] ﴾٤٠َُّدََع ءَََِّّوَتَقب ۡلَََّّرب َناَُّذر 

৯। মহ আমাে মাফলক! আমারক সালাত কারয়মকােী বানাও এবিং আমাে মছরল-

মমরয়রদেরকও নামাযী বাফনরয় দাও। মহ আমাে মাফলক! আমাে মদা‘আ তুফম 

কবুল কে।127
 

১০- 
ي ََِّّلََّّٱۡغِفرَََّّۡرب َنا﴿ َٰدِلَ  [١٥: ابراهيم] ﴾٤١َّٱۡۡلَِساُبَََّّيُقومََُّّيَۡومََََّّولِۡلُمۡؤِمنِيََََّّولَِو

১০। মহ আমারদে পেওয়ােরদগাে! মযফদন িূড়াে ফহসাব-ফনকাশ হরব মসফদন 

আমারক, আমাে  মাতা-ফপতারক এবিং সকল ঈমানদােরদেরক তুফম েমা করে 

ফদও।128
 

১১- 
نَكََِّّمنََّءاتَِناََّرب َنا َّ﴿ ُ ۡمرِنَاَِّمنََّّۡنَلَاََّوَهي ِئََّّۡرَۡۡحَةََّّٗدل 

َ
 [٥٠: الكهف] ﴾َّرََشٗداَّأ

১১। মহ আমারদে েব! মতামাে অপাে অসীম করুণা মথ্রক আমারদেরক েহমত 

দাও। আমারদে কাজগুরলারক সফিক ও সহজ করে দাও।129
 

১২-  
﴿َِّ حَََّّۡرب  ٢٥ََََّّّۡصۡدرِيَِّلََّّٱۡۡشَ ِ ۡمرِيَِّل َََّّويَِس 

َ
ِنَُّعۡقَدةَََّّٗوٱۡحلُۡل٢٦َََّّّأ ٢٨ََّّقَۡوِلَََّّيۡفَقُهوا ٢٧َََّّّل َِساِنََّّم 

 [٢١  ،٢١: طه] ﴾

                                                           
126 সূো আল-আ‘োফ: ৭:৪৭ 
127 সূো ইবোহীম: ১৪:৪০ 
128 সূো ইবোহীম: ১৪:৪১ 
129 সূো কাহ্ফ: ১৮:১০ 
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১২। মহ আমাে েব! আমাে বেরক তুফম প্রশি করে দাও। আমাে কাজগুরলা 

সহজ করে দাও। ফজহ্বাে জড়তা দূে করে দাও, যারত মলারকো আমাে কথ্া 

সহরজই বুঝরত পারে।130
 

১৩- 
﴿َِّ  [٥٥١: طه] ﴾ِعۡلٗماَّزِۡدِنََّّر ب 

১৩। মহ েব! আমাে জ্ঞান বৃফদ্ধ করে দাও।131
 

 ১৪- 
﴿َِّ نَتََّّفَۡرٗداَّتََذۡرِنَََّّلَََّّرب 

َ
َٰرِثِيََََّّخۡۡيَََُّّوأ  [١٦: اَلنبيا ٍ] ﴾ٱۡلَو

১৪। মহ েব! আমারক তুফম ফনঃসোন অবস্থায় মেরখা না। তুফমরতা সরবযাত্তম 

ওয়াফেশ কোে অফধকােী।132
 

১৫- 
﴿َِّ ُعوذََُّّر ب 

َ
َيَِٰطيَََِّّهَمَزَٰتََِِّّمنََّّۡبَِكََّّأ ُعوذ٩٧َََُّّّٱلش 

َ
ََِّّبَِكَََّّوأ نََّرب 

َ
ونََِّّأ   ،٦٩: املؤمنون] ﴾٩٨َََّيُُۡضُ

٦١] 

১৫। মহ েব! শয়তারনে কুমন্ত্রণা মথ্রক আফম মতামাে ফনকি আশ্রয় প্রাথ্যনা 

কফে। আফম এ মথ্রকও মতামাে ফনকি পানাহ িাই ময, শয়তান মযন আমাে 

ধারে কারছও মঘষরত না পারে।133
 

১৬- 
اَََّكنََََّّعَذاَبَهاَّإِن َََّّجَهن َم َََّّعَذاَبَََّّعن اَّٱۡۡصِۡفَََّّرب َنا﴿ اََّسا َءۡتََّّإِن َها٦٥َََّّغَرام   ﴾٦٦ََّوُمَقاٗماَُّمۡسَتَقر ٗ
 [٩١  ،٩١: الفرقان]

                                                           
130 সূো হূদ: ২০:২৫ 
131 সূো হূদ: ২০:১১৪ 
132 সূো আল-আফম্বয়া, ২১: ৮৯ 
133 সূো আল-মুফমনুন, ২৩:৯৭-৯৮ 
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১৬। মহ আমারদে েব! জাহান্নারমে আযাব মথ্রক আমারদেরক বাাঁফিরয় ফদও। 

এে আযাব মতা বড়ই সবযনাশা। আশ্রয় ও বাসস্থান ফহরসরব এফি কতই না 

ফনকৃষ্ট স্থান।134
 

১৭- 
ۡزَوَِٰجَناَِّمنََّّۡنَلَاََّهۡبَََّّرب َنا﴿

َ
َٰتَِناَّأ ِي  ةََََّّوُذر  ۡعُي ََّّقُر 

َ
اَّلِۡلُمت قِيََََّّوٱۡجَعۡلَناَّأ  [٩٣: الفرقان] ﴾إَِمام 

১৭। মহ আমারদে েব! তুফম আমারদেরক এমন স্ত্রী-সোন দান কে যারদে 

দশযরন আমারদে িেুশীতল হরয় যারব। তুফম আমারদেরক পেরহযগাে মলাকরদে 

ইমাম  (অফভভাবক) বাফনরয় দাও।135
 

১৮- 
﴿َِّ ۡوزِۡعِن َََّّرب 

َ
نََّّۡأ

َ
ۡشُكرَََّّأ

َ
ۡنَعۡمَتََّّٱل ِت ََّّنِۡعَمَتَكََّّأ

َ
َََََّّٰعَ ََّّأ ي َََّّوََعَ نَََّّۡوَٰدِلَ

َ
ۡعَمَلَََّّوأ

َ
َٰهَََُّّصَٰلِٗحاَّأ َّتَۡرَضى

ۡدِخۡلِنَّ
َ
َٰلِِحيَََِّّعَبادِكَََِّّفََّّبِرَۡۡحَتَِكَََّّوأ  [٥٦: المل] ﴾ٱلص 

১৮। মহ আমাে েব! তুফম আমাে ও আমাে মাতা-ফপতাে প্রফত ময ফনয়ামত 

ফদরয়রছা এে মশাকেরগাজােী কোে তাওফীক দাও এবিং আমারক এমন সব 

মনক আমল কোে তাওফীক দাও যা তুফম পছন্দ কে। আে মতামাে দয়ায় 

আমারক মতামাে মনক বান্দারদে মরধয শাফমল করে দাও।136
 

১৯- 
﴿َِّ ِنَََّّرب  ََّّٱنُُصۡ  [٣٠: العنكبوت] ﴾ٱلُۡمۡفِسِدينَََّّٱۡلَقۡومََََِّّعَ

১৯। মহ েব! ফাসাদ সৃফষ্টকােীরদে ফবরুরদ্ধ তুফম আমারক সাহাযয কে।137
 

২০- 

                                                           
134 সূো আল-ফুেক্বান: ২৫:৬৫-৬৬ 
135 সূো আল-ফুেক্বান, ২৫:৭৪ 
136 সূো আন-নামল: ২৭:১৯ 
137 সূো আল-‘আনকাবূত: ২৯:৩০ 
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﴿َِّ َٰلِِحيَََِّّمنَََِّّلَََّّهۡبَََّّرب   [٥٠٠: الصافات] ﴾١٠٠َّٱلص 

২০। মহ েব! আমারক তুফম মনককাে সোন দান কে।138
 

২১- 
﴿َِّ ۡوزِۡعِن َََّّرب 

َ
نََّّۡأ

َ
ۡشُكرَََّّأ

َ
ۡنَعۡمَتََّّٱل ِت ََّّنِۡعَمَتَكََّّأ

َ
َََََّّٰعَ ََّّأ ي َََّّوََعَ نَََّّۡوَٰدِلَ

َ
ۡعَمَلَََّّوأ

َ
َٰهَََُّّصَٰلِٗحاَّأ َّتَۡرَضى

ۡصلِحَّۡ
َ
ىََِّّفََِّّلَََّّوأ ِي ِت   [٥١: اَلحقاف] ﴾ُذر 

২১। মহ েব! তুফম আমাে ও আমাে মাতা-ফপতাে প্রফত ময ফন‘আমত ফদরয়ছ 

এে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোে তাওফীক দাও এবিং আমারক এমন সব মনক 

আমল কোে তাওফীক দাও যা তুফম পছন্দ কে। আে আমাে মছরল-মমরয় ও 

পেবতযী বিংশধেরকও মনককাে বাফনরয় দাও।139
 

২২- 
َٰنَِناَّنَلَاَّٱۡغِفرَََّّۡرب َنا﴿ ِينََََّّوِۡلِۡخَو يَمَٰنَََِّّسَبُقونَاَّٱَّل  ََّّقُلُوبَِناَِّفََََّّتَۡعۡلَََّّوَلََّّبِٱۡۡلِ ِينَََِّّغل ٗ ََّرب نَا َََّّءاَمُنوا ََّّل َِّل 
ََّّإِن َكَّ  [ ٥٠: احلرش] ﴾ر ِحيم ََّّرَُءوف 

২২। মহ আমারদে মাফলক! তুফম আমারদে মাফ করে দাও। আমারদে আরগ 

মযসব ভাইরয়ো ঈমান এরনরছ, তুফম তারদেও মাফ করে দাও। আে ঈমানদাে 

মলাকরদে প্রফত আমারদে অেরে ফহিংসা-ফবরিষ সৃফষ্ট করে ফদও না। মহ েব! 

তুফমরতা বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী।140
 

২৩- 
تِۡممَََّّۡرب َنا َّ﴿

َ
َََّّٰإِن َكََّّنَلَا  َََّّوٱۡغفِرََّّۡنُوَرنَاَّنَلَاَّأ ء ََُّّك ََََِّّعَ  [١: اتلحريم] ﴾َّقَِدير ََََّّشۡ

                                                           
138 সূো আস-সাফ্ফাত: ৩৭:১০০ 
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140 সূো আল-হাশে: ৫৯:১০ 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  259 

 

২৩। মহ আমারদে েব! আমারদে জনয তুফম আমারদে নূেরক পফেপূণয করে 

দাও। তুফম  আমারদেরক েমা কে। তুফম মতা সবফকছুে ওপে সবযশফিমান।141
 

২৪- 
﴿َِّ ي ََِّّلََّّٱۡغفِرََّّۡر ب  َٰدِلَ  [٢١: نوح] ﴾َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتىَََّّولِۡلُمۡؤِمنِيَََُّّمۡؤِمٗناَّبَۡيِتََََّّدَخَلَََّّولَِمنََّولَِو

২৪। মহ আমাে েব! আমারক, আমাে মাতা-ফপতারক, যাো মুফমন অবস্থায় 

আমাে পফেবারে অেভুযি েরয়রছ তারদেরক এবিং সকল মুফমন পুরুষ-নােীরক 

তুফম েমা করে দাও।142
 

২৫- 
ب َنا َّ﴿ َناَّر  يَمَٰنََُِّّيَنادِيَُّمَنادِٗياََّسِمۡعَناَّإِن  نََّّۡلِۡۡلِ

َ
اََّفََّّبَِرب ُِكمَََّّۡءاِمُنوا ََّّأ َُّذنُوَبَناَّنَلَاَّفَٱۡغفِرَََّّۡرب َناَّاَمن ا

ِرَّۡ َََّّعن اََّوَكف  ِ َناَّاتَِناَسي  بَۡرارَََِّّمعََََّّوتََوف 
َ
 [  ٥٦٣: عمران ال] ﴾١٩٣َّٱۡۡل

২৫। মহ আমাে েব! ফনশ্চয় আমো এক আহ্বানকােীরক আহবান কেরত 

শুরনফছলাম ময, মতামো স্বীয় প্রফতপালরকে প্রফত ফববাস স্থাপন কে, তারতই 

আমো ফববাস স্থাপন করেফছ। মহ আমারদে প্রফতপালক! আমারদে অপোধসমূহ 

েমা কে ও আমারদে পাপোফশ মমািন কে এবিং পুণযবানরদে সারথ্ 

আমারদেরক মৃতুয দান কে।143
 

২৬- 
وََّّۡن ِسيَنا ََّّإِنَّتَُؤاِخۡذنَا َََّّلَََّّرب َنا﴿

َ
اََّّأ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
اََّعلَۡيَنا ََََّّتِۡمۡلَََّّوَلَََّّرب َناَّأ َََّّۡحَۡلَتُهۥََّكَماَّإِۡۡصٗ ِينَََََّّعَ َِّمنَّٱَّل 

اَّ ۡلَناََّوَلَََّّرب َناََّقۡبلَِنا ِ ََّّنَلَاََّطاقَةََََّّلَََّّماََُّتَم  نَتَََّّوٱرَۡۡحَۡنا اََّّنَلَاََّوٱۡغفِرَََّّۡعن اََّوٱۡعُفََّّبِهِۦ 
َ
ََٰناَّأ نَاََّمۡولَى َّفَٱنُُصۡ

َّ َٰفِرِينَََّّٱۡلَقۡومََََِّّعَ  [٢١٩: ابلقرة] ﴾ٱۡلَك

                                                           
141 সূো আত-তাহেীম: ৬৬:৮ 
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২৬। মহ আমারদে েব! যফদ আমো ভুরল যাই ফকিংবা ভুল কফে তরব তুফম 

আমারদেরক পাকড়াও করো না। মহ আমারদে েব! পূবযবতযীরদে ওপে ময 

গুরুদাফয়ত্ব তুফম অপযণ করেফছরল মস েকম মকারনা কফিন কাজ আমারদেরক 

ফদও না। মহ আমারদে েব! ময কাজ বহরনে েমতা আমারদে মনই এমন 

কারজে ভােও তুফম আমারদে ফদও না। তুফম আমারদে মাফ করে দাও, 

আমারদে েমা কে। আমারদে প্রফত েহম কে। তুফম আমারদে মাওলা। 

অতএব কারফে সম্প্রদারয়ে ফবরুরদ্ধ তুফম আমারদেরক সাহাযয কে।144
 

২৭- 
﴿َِّ ۡۡلِۡقِنََُّّحۡكٗماَِّلَََّّهۡبَََّّرب 

َ
َٰلِِحيََََّّوأ َََّّوٱۡجَعل٨٣ََّّبِٱلص  ِ

٨٤ََّّٱٓأۡلِخرِينَََِّّفََِّّصۡدق ََّّلَِسانَََّّل 
ِب َََّّوٱۡغفِر٨٥َََّّّۡٱنل عِيمَََِّّجن ةََِّوَرثَةَِِّمنََّوٱۡجَعۡلِنَّ

َ
ٓال ِيَََِّّمنَََََّّكنَََّّإِن ُهۥَِّۡل َّيَۡومََََُّّّتۡزِِنَََّّوَل٨٦َََّّّٱلض 

 [١٩  ،١٣: الشعرا ٍ] ﴾٨٧َُّيۡبَعُثونََّ

২৭। মহ েব! আমারক জ্ঞান-বুফদ্ধ দান কে এবিং আমারক মনককাে মলাকরদে 

সাফন্নরধয মেরখা। এবিং ভফবষযৎ প্রজরেে কারছ আমাে সুখযাফত িলমান মেরখা। 

আমারক তুফম ফনয়ামরত ভো জান্নারতে বাফসন্দা বাফনরয় ফদও। মযফদন সব মানুষ 

আবাে জীফবত হরয় উিরব মসফদন আমারক তুফম অপমাফনত করো না।145
 

২৮- 
﴿َِّ ۡوزِۡعِن َََّّرب 

َ
نََّّۡأ

َ
ۡشُكرَََّّأ

َ
ۡنَعۡمَتََّّٱل ِت ََّّنِۡعَمَتَكََّّأ

َ
َََََّّٰعَ ََّّأ ي َََّّوََعَ نَََّّۡوَٰدِلَ

َ
ۡعَمَلَََّّوأ

َ
َٰهَََُّّصَٰلِٗحاَّأ َّتَۡرَضى

ۡدِخۡلِنَّ
َ
َٰلِِحيَََِّّعَبادِكَََِّّفََّّبِرَۡۡحَتَِكَََّّوأ  [٥٦: المل] ﴾ٱلص 

২৮। মহ আমাে েব! তুফম আমাে ও আমাে মাতা-ফপতাে প্রফত ময ফন‘আমত 

ফদরয়রছা এে মশাকেরগাজােী কোে তাওফীক দাও এবিং আমারক এমন সব 
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মনক আমল কোে তাওফীক দাও যা তুফম পছন্দ কে। আে মতামাে দয়ায় 

আমারক মতামাে মনক বান্দারদে মরধয শাফমল করে দাও।146
 

২৯- 
﴿َِّ ۡوزِۡعِن َََّّرب 

َ
نََّّۡأ

َ
ۡشُكرَََّّأ

َ
ۡنَعۡمَتََّّٱل ِت ََّّنِۡعَمَتَكََّّأ

َ
َََََّّٰعَ ََّّأ ي َََّّوََعَ نَََّّۡوَٰدِلَ

َ
ۡعَمَلَََّّوأ

َ
َٰهَََُّّصَٰلِٗحاَّأ َّتَۡرَضى

ۡصلِحَّۡ
َ
ىََِّّفََِّّلَََّّوأ ِي ِت   [٥١: اَلحقاف] ﴾ُذر 

২৯। মহ েব! তুফম আমাে ও আমাে মাতা-ফপতাে প্রফত ময ফন‘আমত ফদরয়ছ 

এে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোে তাওফীক দাও এবিং আমারক এমন সব মনক 

আমল কোে তাওফীক দাও যা তুফম পছন্দ কে। আে আমাে মছরল-মমরয় ও 

পেবতযী বিংশধেরকও মনককাে বাফনরয় দাও।147
 

৩০- 
َٰنَِناَّنَلَاَّٱۡغِفرَََّّۡرب َنا﴿ ِينََََّّوِۡلِۡخَو يَمَٰنَََِّّسَبُقونَاَّٱَّل  ََّّقُلُوبَِناَِّفََََّّتَۡعۡلَََّّوَلََّّبِٱۡۡلِ ِينَََِّّغل ٗ ََّرب نَا َََّّءاَمُنوا ََّّل َِّل 
ََّّإِن َكَّ  [٥٠: احلرش] ﴾ر ِحيم ََّّرَُءوف 

৩০। মহ আমারদে েব! তুফম আমারদে মাফ করে দাও। আমারদে আরগ মযসব 

ভাইরয়ো ঈমান এরনরছ, তুফম তারদেও মাফ করে দাও। আে ঈমানদাে 

মলাকরদে প্রফত আমারদে অেরে ফহিংসা-ফবরিষ সৃফষ্ট করে ফদও না। মহ েব! 

তুফমরতা বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী।148 

                                                           
146 সূো আন-নামল: ২৭:১৯ 
147 সূো আল-আহকাফ: ৪৬:১৫ 
148 সূো আল-হাশে, আয়াত: ৫৯:১০ 
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 হাদীরস বফণযত মদা‘আ  

৩১- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
وْ ذ  بَِك ِمْن الَْعْجِز َوالَْكَسِل َواْْل ْْبِ َوالَْهَرِم أ ع 

َ
ذ  بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ َوابْل ْخِل َوأ

 .«َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت 
৩১। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই অেমতা, অলসতা, 

কাপুরুষতা, বাধযকয ও কৃপণতা মথ্রক। আশ্রয় িাই মতামাে ফনকি কবরেে 

আযাব ও জীবন মেরণে ফফতনা মথ্রক।149
 

৩২- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
وْ أ َقا ٍِ وَس  ْعَدا ٍِ ذ  بَِك ِمْن َجْهِد ابْلَاَل ٍِ وََدرَِك الشذ

َ
 .« ٍِ الَْقَضا ٍِ وََشَماتَِة األ

৩২। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই, কফিন বালা-মুফসবত, 

দুভযাগয, ভারগযে পফেহাস  ও শত্রুরদে ফবরিষ মথ্রক।150
 

৩৩- 
مذ » ْ اَللٰه  ى َواتلُّٰق  َوالَْعَفاَف َوالِْغن   إِِِنِّ د  ل َك الْه 

َ
ْسأ

َ
 .«أ

৩৩। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি মহদায়াত তাকওয়া, পফবত্র জীবন ও 

অমুখারপফেতা িাই।151
 

৩৪- 
ْدِِنْ » مذ اْهِدِِنْ وََسِدِّ ْ  -اَللٰه  مذ إِِِنِّ َدادَ  اَللٰه  ى َوالسذ د  ل َك الْه 

َ
ْسأ

َ
 .«أ

৩৪। মহ আল্লাহ! আমারক মহদায়াত দান কে, আমারক সফিক পরথ্ 

পফেিাফলত কে। মহ আল্লাহ! মতামাে ফনকি মহদায়াত ও সফিক পথ্ কামনা 

কেফছ।152
 

                                                           
149 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ৬৩৬৭; সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৭০৬ 
150 বুখােী, হাদীস নিং ৬৩৪৭ 
151 সহীহ মুসফলম, হাদীস নিং ২৭২১ 
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৩৫- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
يْ أ ِل ََعِفيَِتَك َوف َجا ٍَِة نِْقَمِتَك وَََجِ  .«ِع َسَخِطَك ذ  بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك َوََتَوُّ

৩৫। মহ আল্লাহ! মতামাে মদওয়া মনয়ামাত িরল যাওয়া ও সুস্থতাে 

পফেবতযন হওয়া মথ্রক আশ্রয় িাই, আশ্রয় িাই মতামাে পে মথ্রক আকফিক 

গজব আসা ও মতামাে সকল অসরোষ মথ্রক।153
 

৩৬- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
ْعَمْل أ

َ
 .«ذ  بَِك ِمْن َشِِّ َما َعِملْت  َوِمْن َشِِّ َما لَْم أ

৩৬। মহ আল্লাহ! আফম আমাে অতীরতে কৃতকরমযে অফনষ্টতা মথ্রক মতামাে 

কারছ আশ্রয় িাই এবিং ময কাজ আফম কফেফন তাে অফনষ্টতা মথ্রকও আশ্রয় 

িাই।154
 

৩৭- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْذ  اَللٰه  ْعلَم    أِع 

َ
ْستَْغِفر َك لَِما ََل أ

َ
نَا أِْعلَم  َوأ

َ
ْشَِك بَِك َوأ

 
 .«بَِك أْن أ

৩৭। মহ আল্লাহ! আমাে জানা অবস্থায় মতামাে সারথ্ ফশকয কো মথ্রক 

মতামাে ফনকি আশ্রয় প্রাথ্যনা কেফছ।  আে যফদ অজারে ফশকয হরয় থ্ারক তরব 

েমা প্রাথ্যনা কেফছ।155
 

৩৮- 
وْ » رْج 

َ
مذ رمَْحَتََك أ ذه اَللٰه  ِِنْ ُك 

ْ
ْصِلْح يِلْ َشأ

َ
نَْت ََل  فاََل تَِكلِْنْ إِٰل  َنْفِِسْ َطْرفََة َعْي  َوأ

َ
َ إَِلذ أ  .«إِل 

                                                                                                                             
152 মুসফলম, হাদীস নিং ২৭২১ 
153 মুসফলম, হাদীস নিং ২৭৩৯ 
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৩৮। মহ আল্লাহ! মতামাে েহমত প্রতযাশা কেফছ। সুতোিং তুফম আমাে 

ফনরজে ওপে তাৎেফণকভারব মকারনা দাফয়ত্ব অপযণ করে ফদও না। আে আমাে 

সব ফকছু তুফম সহীহ শুদ্ধ করে দাও। তুফম ছাড়া আে মকারনা মা‘বুদ মনই।156
 

৩৯- 
ْرا َن َربِيْ » مذ اْجَعِل الْق  ْ َون وْ  قَلِْبْ َع اَللٰه  ْزِِنْ وََذَهاَب َهِمِّ  .«َر َصْدرِْي وَِجاَل ٍَ ح 

৩৯। মহ আল্লাহ! কুেআনরক তুফম আমাে হৃদরয়ে বসেকাল বাফনরয় দাও, 

বাফনরয় দাও আমাে বুরকে নূে এবিং কুেআনরক আমাে দুঃখ ও দুঃফশ্চো দূে 

কোে মাধযম বাফনরয় দাও।157
 

৪০- 
ل وْ » ََصَِِّف الْق  مذ م   .«بَنَا ىلَع  َطاَعِتَك َصِِّْف ق ل وْ  ِب اَللٰه 

৪০। মহ অেরেে পফেবতযন সাধনকােী েব! আমারদে অেেরক মতামাে 

আনুগরতযে ফদরক ধাফবত করে দাও।158
 

৪১- 
ل وْ » َقِلَِّب الْق   .«ِنَك ِب ثَِبِّْت قَلِْبْ ىلَعَ ِديْ يَا م 

৪১। মহ অেরেে পফেবতযনকােী! আমাে অেেরক তুফম মতামাে দীরনে 

ওপে প্রফতফষ্ঠত োখ।159
 

৪২- 
« ْ مذ إِِِنِّ ْنيَا َواَْل   اَللٰه  ل َك الَْعاِفيََة ِِف ادلُّ

َ
ْسأ

َ
 .«ِخَرةِ أ

                                                           
156 আবু দাউদ, হাদীস নিং ৫০৯০ 
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৪২। মহ আল্লাহ! মতামাে কারছ আফম দুফনয়া ও আরখোরতে ফনোপত্তা ও 

সুস্থতা কামনা কেফছ।  

৪৩- 
« 

 
ْحِسْن ََعقِبَتَنَا ِِف اأْل

َ
مذ أ ِجْرنَا اَللٰه 

َ
َِِّها َوأ ْوِر ُك  نْيَا وََعَذاِب اَْل  م   .«ِخَرةِ ِمْن ِخْزِي ادلُّ

৪৩। মহ আল্লাহ! তুফম আমারদে সকল কারজে পফেণফত সুন্দে ও উত্তম 

করে দাও এবিং আমারদেরক দুফনয়াে জীবরন লািনা, অপমান এবিং আরখোরতে 

শাফি মথ্রক বাাঁফিরয় ফদও।160
 

৪৪- 
وْذ  بَِك ِمْن َشِِّ َسْمِِعْ » ع 

َ
ْ أ مذ إِِِنِّ َوِمْن َشِِّ بَََصِْي َوِمْن َشِِّ لَِساِِنْ َوِمْن َشِِّ قَلِْبْ َوِمْن َشِِّ اَللٰه 

 ْ  .«َمِنِيِّ
৪৪। মহ আল্লাহ! আমাে শ্রবণ ও দৃফষ্টশফি, আমাে ফজহবা ও অেে এবিং 

আমাে ভাগয এসব অরেে অফনষ্টতা মথ্রক মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই।161
 

৪৫- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
 ِمْن الرَْبَِص َواْْل ن وْ ذ  بَِك أ

َ
 .«ْسَقامِ ِن َواْْل َذاِم َوِمْن َسيِِّْئ اأْل

৪৫। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি মবতরোগ পাগলাফম ও কুষ্ঠ মোগসহ 

সকল জফিল মোগ মথ্রক আশ্রয় িাই।162
 

৪৬- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
  ذ  أ

َ
نَْكَراِت اأْل  بَِك ِمْن م 

َ
 ْخاَلِ  َواأْل

َ
 .«ْهَوا ٍِ ْعَماِل َواأْل

৪৬। মহ আল্লাহ! মতামাে ফনকি আফম অসৎ িফেত্র, অপকময এবিং কুপ্রবৃফত্ত 

মথ্রক আশ্রয় িাই।163
 

                                                           
160 মুসনারদ আহমাদ, হাদীস নিং ১৭১৭৬ 
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৪৭- 
و  اَل» ف  مذ إِنذَك ع  ْ  لٰه  ِبُّ الَْعْفَو فَاْعف  َعِنِّ  .«َت 

৪৭। মহ আল্লাহ! তুফমরতা েমাে ভাণ্ডাে, েমা কোরক তুফম পছন্দ কে। 

কারজই আমারক তুফম েমা করে দাও।164
 

৪৮- 
مذ اْغِفْر يِلْ » قِْنْ  وَََعفِِنْ  َواْهِدِِنْ  َوارمَْحِْنْ  اَللٰه   .«َواْرز 

৪৮। মহ আল্লাহ! তুফম আমারক েমা করে দাও। আমাে প্রফত দয়া কে, 

আমারক মহদায়াত কে, ফনোপরদ োখ এবিং আমারক ফেফযক দান কে।165
 

৪৯- 
« ْ مذ إِِِنِّ ا َكثِْي   َظلَْمت  َنْفِِسْ  اَللٰه  لْم  ن وْ ظ  نَْت فَاْغِفْر يِلْ ا َوََل َيْغِفر  اَّلُّ

َ
ْن ِعنِْدَك َمْغِفَرة  ِمِّ  َب إَِلذ أ

وْ  إِنذَك  َوارمَْحِْنْ  نَْت الَْغف 
َ
 .«م  ر  الرذِحيْ أ

৪৯। মহ আল্লাহ! আফম আমাে ফনরজে প্রফত অরনক যুলম করে মফরলফছ। 

আে তুফম ছাড়া গুনাহ েমা কোে মকউ মনই। অতএব, তুফম মতামাে পে 

মথ্রক আমারক ফবরশষভারব েমা কে, আমাে প্রফত দয়া কে। ফনশ্চয় তুফম বড়ই 

েমাশীল ও অফতশয় দয়ালু েব।166
 

৫০- 
مذ اْغِفْر يِلْ » ْع يِلْ  َذنِْبْ  اَللٰه   .«ِفيَما َرَزْقتَِنْ  َوَبارِْك يِلْ  َدارِيْ  ِِفْ  َووَِسِّ
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৫০। মহ আল্লাহ! তুফম আমাে গুনাহরক েমা করে দাও, আমাে ঘরে 

প্রশিতা দান কে এবিং আমাে ফেফযরক বেকত দাও।167
 

৫১- 
« ْ مذ إِِِنِّ نَْت  اَللٰه 

َ
َها إَِلذ أ ل َك ِمْن فَْضِلَك َورمَْحَِتَك فَإِنذه  ََل َيْمِلك 

َ
ْسأ

َ
 .«أ

৫১। মহ আল্লাহ! মতামাে ফনকি অনুেহ ও দয়া িাই। কােণ অনুেহ ও 

দয়াে মাফলক তুফম ছাড়া মকউ না।168
 

৫২- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
َِدِّيْ أ وْ َوالَْهْدِم َوالَْغَرِ  َواحْلَِريْ  ذ  بَِك ِمَن الَّتذ ع 

َ
ْن َيتََخبذَطِنَ ِق َوأ

َ
يَْطان   ذ  بَِك أ الشذ

وْ  ع 
َ
وْ ِعنَْد الَْموِْت َوأ م 

َ
ْن أ

َ
وْ ِلَك َسِبيْ  َت ِِفْ ذ  بَِك أ ع 

َ
ا َوأ ْدبِر  وْ م  م 

َ
ْن أ

َ
يْ ذ  بَِك أ اَت دَلِ  .«غ 

৫২। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি জফমন ধরস পড়া, বিংস হওয়া, 

পাফনরত ডুবা ও আগুরন মপাড়া মথ্রক আশ্রয় িাই। মৃতুযে সময় শয়তারনে 

মছাবল মথ্রক মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই। আশ্রয় িাই মতামাে ফনকি মতামাে 

পরথ্ পৃষ্ঠপ্রদশযন হরয় মৃতুয মথ্রক। মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই দিংশনজফনত মৃতুয 

মথ্রক।169
 

৫৩- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
ِجيْ ذ  بَِك ِمْن اْْل وْ أ وْ ِع فَإِنذه  بِئَْس الضذ ع 

َ
ذ  بَِك ِمْن اْْلِيَانَِة فَإِنذَها بِئَْسِت ع  َوأ

 .«ابْلَِطانَة  
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৫৩। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি েুধা মথ্রক আশ্রয় িাই। কেণ এফি 

ফনকৃষ্ট শযযাসেী। মখয়ানত মথ্রকও মতামাে কারছ আশ্রয় িাই। কােণ এফি 

ফনকৃষ্ট বনু্ধ।170
 

৫৪- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
وْ أ ع 

َ
لذِة َوأ ْظلَمَ ذ  بَِك ِمْن الَْفْقِر َوالِْقلذِة َواَِّلِّ

 
ْو أ

َ
ْظِلَم أ

َ
ْن أ

َ
 .«ذ  بَِك ِمْن أ

৫৪। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি দাফেদ্রয, স্বেতা, হীনতা মথ্রক আশ্রয় 

িাই। আশ্রয় িাই যাফলম ও মাযলুম হওয়া মথ্রক।171
 

৫৫-  
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
و ٍِْ أ و ٍِْ َوِمْن َصاِحِب السُّ و ٍِْ َوِمْن َساَعِة السُّ و ٍِْ َوِمْن يَلْلَِة السُّ ذ  بَِك ِمْن يَْوِم السُّ

و ٍِْ ِِفْ   .«َداِر الَْمَقاَمةِ  َوِمْن َجاِر السُّ
৫৫। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই খাোপ ফদন, খাোপ োত, 

ফবপদ মুহূতয, অসৎসেী এবিং স্থায়ীভারব বসবাসকােী খাোপ প্রফতরবশী 

মথ্রক।172
 

৫৬- 
« ْ مذ إِِِنِّ ْستَِجْي   اَللٰه 

َ
ْسئَل َك اْْلَنذَة َوأ

َ
 .«بَِك ِمَن الذارِ  أ

৫৬। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি জান্নারতে প্রাথ্যনা কেফছ এবিং 

জাহান্নাম মথ্রক মুফি িাফি। (ফতনবাে)173 

৫৭- 
يِْن » ْهِنْ ِِف ادِلِّ مذ فَِقِّ  .«اَللٰه 

                                                           
170 আবু দাঊদ, হাদীস নিং ৫৪৬ 
171 নাসাঈ, আবু দাঊদ 
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৫৭। মহ আল্লাহ! আমারক দীরনে পাফন্ডতয দান কে।174
 

৫৮- 
« ْ مذ إِِِنِّ ا وذ  اَللٰه  ا نَافِع  ل َك ِعلْم 

َ
ْسأ

َ
 .«تََقبذال  مُّ َعَمال  ِرْزق ا َطِيِّب ا وذ أ

৫৮। মহ আল্লাহ! আফম আপনাে ফনকি উপকােী ‘ইলম, পফবত্র ফেফযক এবিং 

কবূল আমরলে প্রাথ্যনা কেফছ।175
 

৫৯- 
وْ  رَِبِّ اْغِفْر يِلْ » نَْت اتلذوذاب  الَْغف 

َ
ذ إِنذَك أ  .«ر  َوت ْب لََعَ

৫৯। মহ আমাে েব! আমারক েমা করে দাও আমাে তাওবা কবূল কে। 

ফনশ্চয় তুফম তাওবা েহণকােী ও অফতশয় েমাশীল।176
 

৬০- 
ْرِِنْ » مذ َطِهِّ ن وْ  اَللٰه  ِنْ  -ِب َواْْلََطايَا ِمَن اَّلُّ مذ نَِقِّ   اَللٰه 

َ
نَٰقذ اثلذوْب  اأْل نَِس  ِمنَْها َكَما ي  يْْبيَ   ِمْن ادلذ

ْرِِنْ  مذ َطِهِّ  .«ِبِاثلذلِْج َوالرَْبَِد َوالَْما ٍِ ابْلَارِد اَللٰه 

৬০। মহ আল্লাহ! আমারক যাবতীয় মগানাহ ও ভুলভ্রাফে মথ্রক পফবত্র কে। 

মহ আল্লাহ! আমারক মগানাহ মথ্রক এমনভারব পফেিন্ন কে মযভারব সাদা 

কাপড়রক ময়লা মথ্রক পফেষ্কাে পফেিন্ন কো হয়। মহ আল্লাহ! আমারক বেফ, 

শীতল ও িান্ডা পাফন ফদরয় পফবত্র কে।177
 

৬১- 
اِئيْ » مذ رَبذ ِجرْبَ وْ َل َوِميََْكِئيْ اَللٰه  ع 

َ
اِفيَْل أ  .«ذ  بَِك ِمْن َحِرِّ الذاِر َوِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ َل َورَبذ إِْْسَ
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৬১। মহ আল্লাহ! মহ ফজবেীল, মীকাঈল ও ইসোফীরলে েব! আফম মতামাে 

ফনকি জাহান্নারমে উত্তাপ ও কবরেে শাফি মথ্রক আশ্রয় িাই।178
 

৬২- 
لِْهْمِنْ »

َ
مذ أ ِعْذِِنْ  ر ْشِديْ  اَللٰه 

َ
 .«ِمْن َشِِّ َنْفِِسْ  َوأ

৬২। মহ আল্লাহ! তুফম আমাে অেরে মহদারয়রতে অনুরপ্রেণা দান কে। 

আমাে অেরেে অফনষ্টতা মথ্রক আমারক বাাঁফিরয় োরখা।179
 

৬৩- 
وْذ  بَِك ِمْن ِعلْم  َلذ َينَْفع  » ع 

َ
ا، َوأ ا نَافِع  ل َك ِعلْم 

َ
ْسأ

َ
ْ أ مذ إِِِنِّ  .«اَللٰه 

৬৩। মহ আল্লাহ! মতামাে ফনকি আফম উপকাে দানকােী ইলম িাই, এমন 

ইলম মথ্রক মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই যা মকারনা উপকারে আরস না।180
 

৬৪- 
« 

َ
نَْكَراِت اأْل مذ َجِنِّبِْنْ م   اَللٰه 

َ
 ْخاَلِ  َواأْل

َ
 ْهَوا ٍِ َواأْل

َ
 .«ْدَوا ٍِ َعَماِل َواأْل

৬৪। মহ আল্লাহ! আমারক অসৎ িফেত্র, কুপ্রবৃফত্ত, অপকময ও অপ্রফতরষধক 

(ঔষধ) মথ্রক দূরে োখ।181
 

৬৫- 
ذ ََغئِبَة  يِلْ ِِبَْي »  ُ ذ  مذ قَِنِّْعِنْ بَِما َرَزْقتَِنْ َوَبارِْك يِلْ ِفيِْه َواْخل ْف لََعَ  .« اَللٰه 

৬৫। মহ আল্লাহ! আমারক ময ফেফযক দান করেছ এরত তুফম আমারক তুফষ্ট 

দান কে এবিং বেকত দাও। আে আমাে প্রফতফি অজানা ফবষরয়ে পরে আমারক 

তুফম কলযাণ এরন দাও।182
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৬৬- 
مذ َحاِسبِْنْ » ذ  اَللٰه   .«اِسْي  ِحَساب ا ي

৬৬। মহ আল্লাহ! আমাে ফহসাবরক তুফম সহজ করে দাও।183
 

৬৭- 
« ْ ِعِنِّ

َ
مذ أ ْسِن ِعبَاَدتَِك  اَللٰه  ْكِرَك وَح   «ىلَع  ِذْكِرَك وَش 

৬৭। মহ আল্লাহ! তুফম আমারদেরক মতামাে ফযফকে, কৃতজ্ঞতা এবিং মতামাে 

উত্তম ইবাদাত কোে তাওফীক দাও।184
 

৬৮- 

« ْ مذ إِِِنِّ َك إِيْ  اَللٰه 
ل 
َ
ْسأ

َ
ِّ َمان ا ََل يَْرتَدُّ َونَِعيْ أ ِبِ

َراَفَقَة الذ ا ََل َينَْفد  َوم  ىلْع   ِِفْ   م 
َ
ِ أ ْْ  .« َجنذِة اْْل 

৬৮। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি এমন ঈমারনে প্রাথ্যনা কেফছ, ময 

ঈমান হরব দৃঢ় ও মজবুত, যা নড়বরড় হরব না, িাই এমন ফন‘আমত যা ফুফেরয় 

যারব না। এবিং ফিেস্থায়ী সুউচ্চ জান্নারত ফপ্রয় নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাম-এে সারথ্ থ্াকাে তাওফীক আমারক ফদও।185
 

৬৯- 
مذ قِِنْ » ْمِريْ ىلَع   َواْعِزمْ يِلْ  َشذ َنْفِِسْ  اَللٰه 

َ
رَْشِد أ

َ
مذ اْغِفْر يِلْ  -  أ ْعلَنْت  َوَما  اَللٰه 

َ
رْت  َوَما أ ْْسَ

َ
َما أ

ت  َوَما َعَمْدت  َوَما َعِلْمت  َوَما َجِهلْت  
ْ
ْخَطأ

َ
 .«أ

৬৯। মহ আল্লাহ! আমারক আমাে আত্মাে অফনষ্টতা মথ্রক েো কে। 

পথ্ফনরদযশপূণয কারজ আমারক তুফম দৃঢ় োখ। মহ আল্লাহ! আফম যা মগাপন কফে 

                                                                                                                             
182 মুসতাদোরক হারকম 
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এবিং যা প্রকাশ কফে, ভুল কফে, ইিা বশতঃ কফে, যা মজরন কফে এবিং না 

মজরন কফে- এসব ফকছুরত আমারক তুফম েমা করে ফদও।186
 

৭০- 
« ْ مذ إِِِنِّ وْ  اَللٰه  ع 

َ
ْعَدا ٍِ أ

َ
ِوِّ وََشَماتَِة األ يِْن وََغلَبَِة الَْعد   .«ذ  بَِك ِمْن َغلَبَِة ادلذ

৭০। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি ঋরণে প্রভাব ও আফধকয, শত্রুে 

ফবজয় এবিং শত্রুরদে আনন্দ উল্লাস মথ্রক আশ্রয় িাই।187
 

৭১- 
مذ اْغِفْر يِلْ » وْ  اَللٰه  ع 

َ
قِْنْ وَََعفِِنْ أ  .«ذ  بِاهلِل ِمْن ِضيِْق الَْمَقاِم يَْوَم الِْقيَاَمةِ َواْهِدِِنْ َواْرز 

৭১। মহ আল্লাহ! আমারক েমা কে, আমারক ফহদায়াত দান কে, আমারক 

ফেফযক দান কে, আমারক ফনোপরদ োখ, ফকয়ামারতে ফদরনে সিংকীণয স্থান 

মথ্রক মতামাে ফনকি আশ্রয় িাফি।188
 

৭২- 
ْحَسنَْت َخلِْقْ »

َ
مذ أ ل ِقْ  اَللٰه  ْحِسْن خ 

َ
 .«فَأ

৭২। মহ আল্লাহ! তুফম আমাে আকৃফত ও অবয়বরক সুন্দে করেছ। অতএব, 

আমাে িফেত্ররকও সুন্দে করে দাও।189
 

৭৩- 
مذ ثَِبِّتِْنْ َواْجَعلِْنْ َهاِدي ا َمْهِديًّا»  .«اَللٰه 

৭৩। মহ আল্লাহ! তুফম আমারক অিল-অফবিল োখ এবিং আমারক 

পথ্প্রদশযক ও ফহদায়াতপ্রাপ্ত ফহরসরব েহণ করে নাও।190
 

                                                           
186 মুসতাদোরক হারকম 
187 নাসাঈ, হাদীস নিং ৫৪৭৫ 
188 নাসাঈ, হাদীস নিং ১৬১৭ 
189 জারমউস সগীে, হাদীস নিং ১৩০৭ 
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৭৪- 
وذ  بَِك ِمنَ للٰ اَ » ع 

َ
مذ إِِِنِّ أ يَْطان   ه  ْن َيتََخبذَطِن الشذ

َ
وذ  بَِك أ ع 

َ
َِدِّي َوالَْهْدِم َوالَْغَرِ  َواحْلَِريِق َوأ الَّتذ

ا يغ  وَت دَلِ م 
َ
ْن أ

َ
وذ  بَِك أ ع 

َ
ا َوأ ْدبِر  وَت ِِف َسِبيِلَك م  م 

َ
ْن أ

َ
وذ  بَِك أ ع 

َ
 «ِعنَْد الَْموِْت َوأ

৭৪। মহ আল্লাহ! আফম মতামাে ফনকি যমীন ধরস পড়া, বিংস হওয়া, 

পাফনরত ডুবা ও আগুরন মপাড়া মথ্রক আশ্রয় িাই। মৃতুযে সময় শয়তারনে 

মছাবল মথ্রক মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই। আশ্রয় িাই মতামাে ফনকি মতামাে 

পরথ্ পৃষ্ঠপ্রদশযন হরয় মৃতুয মথ্রক। মতামাে ফনকি আশ্রয় িাই দিংশনজফনত মৃতুয 

মথ্রক।191
 

৭৫- 
مذ إِِِنِّ للٰ اَ » ا ه  لْم  ن وَب إَِلذ  َظلَْمت  َنْفِِس ظ  نَْت فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرة  ِمْن ِعنِْدَك  َكثِي ا َوََل َيْغِفر  اَّلُّ

َ
أ

ور  الرذِحيم   نَْت الَْغف 
َ
 «َوارمَْحِْن إِنذك أ

৭৫। মহ আল্লাহ! আফম আমাে ফনরজে প্রফত অরনক যুলুম করে মফরলফছ। 

আে তুফম ছাড়া গুনাহ েমা কোে মকউ মনই। অতএব, তুফম মতামাে পে 

মথ্রক আমারক ফবরশষভারব েমা কে, আমাে প্রফত দয়া কে। ফনশ্চয় তুফম বড়ই 

েমাশীল ও অফতশয় দয়ালু েব।192 
َْجَِعْيَ 

َ
ْصَحابِه أ

َ
د  وذىلَع  ا ِل َوأ َمذ مذ َصِلِّ ىلَع  حم   .اَللٰه 

“মহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁে পফেবাে পফেজন 

ও সকল সাহাবীগরণে প্রফত দুরূদ ও সালাম বষযণ করুন”। 

                                                                                                                             
190 সহীহ সহীহ বুখােী, হাদীস নিং  ফাতহুল বােী 
191 নাসাঈ, হাদীস নিং ৫৫৩১ 
192 সহীহ বুখােী, হাদীস নিং ৮৩৪ 
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 বযবহৃত তথ্যসম্ভাে ও বইসমূহ  

ফভফডও: হজ - ধারপ ধারপ, হুদা ফিফভ : শাইখ মুহাম্মাদ সালাহ। 

ফভফডও: মসৌফদ আেরবে ফমফনফস্ট্র অব ইসলাফমক অযারফয়াসয কতৃযক ফনফমযত হজ 

ও  উমোহ প্রামাণযফিত্র। 

বই: হজ, উমোহ ও মসফজরদ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফযয়ােত 

ফনরদযফশকা : ফমফনফস্ট্র অব ইসলাফমক অযারফয়াসয, ইসলাফম দাওয়া, ইেশাদ, 

আওকাফ, ফেয়াদ। ১৪২৮ ফহজেী। 

বই: তাফফসরুল উশফেল আফখে ফমনাল কুেআফনল কাফেম। (পৃষ্ঠা-১৩৮..) 

বই: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মযভারব হজ করেরছন (জাফবে 

োফদয়াল্লাহু ‘আনহু মযমন বণযনা করেরছন): শাইখ মুহাম্মাদ নাফসরুফযন আলবানী 

(েহ.)। (ফবফসআেএফ) 

বই: ছহীহ হজ উমোহ ও ফযয়ােত ফনরদযফশকা: আকোমুযামান ইবন আেুস 

সালাম। 

বই: কুেআন ও হাদীরসে আরলারক হজ, উমোহ ও ফযয়াোহ: শাইখ আবদুল 

আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায।  

বই: পফবত্র মক্কাে ইফতহাস: শাইখ ছফীউে েহমান মমাবােকপুেী। (পৃষ্ঠা: ১৩৭-

১৮৩) 

বই: আহাযুযকা সাফহহুন (আপনাে হজ শুদ্ধ হরি ফক?): শাইখ মুহাম্মাদ 

নাফসরুফযন আলবানী।  

বই: যুল হরজে মতে ফদন: আেুল হামীদ আল-ফাইযী। 

বই: Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. By: Shaikh 
Muhammad Nasiruddin Albani. 



 

 

হজ সফরে সহজ গাইড  275 

 

বই: হজ, উমোহ ও ফযয়ােত গাইড: ড. মনজুরে এলাহী, আেুল্লাহ শহীদ আেুে 

েহমান, নু‘মান আবুল বাশাে, কাউসাে ইবন খারলদ, ইকবাল মহারসইন মাসুম, 

আবুল কালাম আজাদ, জারকরুল্লাহ আবুল খারয়ে, মুহাম্মাদ আখতারুযামান। 

বই: হজ ও উমোহ: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গাফলব। 

বই: প্ররশ্নাত্তরে হজ ও উমো: অধযাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। 

বই: প্রাকফিকযাল হজ ও উমো: মুহাম্মাদ েফফকুল ইসলাম। 

বই: ফহসনুল মুসফলম: তদনফন্দন ফযফকে ও দু’আে সমাহাে। অনুবারদ: মুহাম্মাদ 

এনামুল হক। সম্পাদনায়: মুহাম্মাদ েকীবুযীন মহাসাইন। 

বই: আইরন োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মদা‘আ অধযায় : আেুে 

েযযাক ইবন ইউসুফ। 

বই: শুধু আল্লাহে কারছ িাই: অধযাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম 
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